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บทคัดย่อ 

โครงงานเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1.การน าหลกั 5ส มาพฒันาการจดัเก็บคลงัสินคา้และ 2.การ

พฒันาระบบบนัทึกขอ้มูลคลงัสินคา้ดว้ยระบบ Microsoft Excel ของบริษทั เซสทต้ี์ เทค โซลูชัน่ จ ากดั 

คณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการโดยใชห้ลกักิจกรรม 5ส. มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาบริเวณ คลงัสินคา้ 

ซ่ึงผลด าเนินงานไดรั้บผลท่ีไดรั้บคือ 1.ท าให้สามารถหาสินคา้ท่ีตอ้งการไดง้่ายและรวดเร็ว 2.สร้าง

ระเบียบวินยัใหแ้ก่พนกังานรู้จกัการมีระเบียบมากข้ึน 3.ช่วยในดา้นการรักษาความสะอาดเรียบร้อย ใน

ส่วนของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ผลท่ีไดรั้บคือ1.สามารถบริหาร

จดัการและวางแผนเก่ียวกบัการสั่งซ้ือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 2.ตรวจสอบขอ้มูลสินคา้ในคลงัไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 3.สามารถเกบ็บนัทึกขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมาก 

      ค ำส ำคญั: กจิกรรม5ส /โปรแกรม Microsoft Excel / ระบบบันทึกข้อมูล 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั เซสทต้ี์ เทค โซลูชัน่จ  ำกดั เป็นบริษทัท่ีให้บริกำร ดำ้นกำรออกแบบ ให้ค  ำปรึกษำ และ
วำงระบบงำนดำ้นเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรส่ือสำรโทรคมนำคมแบบครบวงจร และทำงบริษทั
มีกำรจดทะเบียนเม่ือ วนัท่ี 23 มีนำคม 2553 ซ่ึงเป็นระยะเวลำมำนำน 9 ปี โดยไดรั้บควำมร่วมมือ
จำกผูใ้ห้บริกำรเครือข่ำยชั้นน ำของประเทศในโครงกำร One Stop Service เพื่อเสริมกำรให้บริกำร
แบบครบวงจรส ำหรับลูกคำ้ ให้บริกำรงำนดำ้น ติดตั้งระบบเครือข่ำยงำนบริกำรดำ้นคอมพิวเตอร์
ระบบกลอ้งวงจรปิดและกำรบริกำร ณ ไซตง์ำนทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศไทย 

คณะผูจ้ดัท ำไดเ้ขำ้มำปฏิบติังำนโครงกำรสหกิจศึกษำ ณ บริษทั เซสท์ต้ี เทค โซลูชัน่ จ  ำกดั 
ในต ำแหน่งผูช่้วยพนกังำนทัว่ไป ปัญหำเบ้ืองตน้ท่ีไดพ้บ คือ ในบริเวณพื้นท่ีของคลงัเก็บสินคำ้ มี
พื้นท่ีกำรจดัสรรค่อนขำ้งนอ้ย จึงท ำใหเ้กิดปัญหำในกำรคน้หำสินคำ้อยูบ่่อยคร้ังและกำรจดัเรียงของ
สินคำ้ยงัไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงตอ้งท ำกำรจดัสรรพื้นท่ีให้เขำ้รูปตำมสต็อกแต่ละชนิดของ
คลงัสินคำ้  เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรคน้หำสินคำ้ในคลงัและจดัเก็บอุปกรณ์สินคำ้ให้เขำ้ท่ีตำม
ประเภทของสินคำ้และต ำแหน่งท่ีเหมำะสมของสินคำ้ เพื่อให้กำรคน้หำสินคำ้ในคลงัและอุปกรณ์
ในคลงัสินคำ้มีประสิทธิภำพแก่บริษทั 

ดงันั้นคณะผูจ้ดัท ำจึงมีแนวคิดในกำรท ำโครงงำนเร่ืองกำรน ำกิจกรรม 5ส มำพฒันำกำร
จดัเก็บคลงัสินคำ้และกำรพฒันำระบบบนัทึกขอ้มูลคลงัสินคำ้ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel ของ 
บริษทั เซสทต้ี์ เทค โซลูชัน่ เพื่อจดักำรคลงัสินคำ้และบริหำรพื้นท่ีจดัสรรในกำรวำงสินคำ้ให้เป็น
หมวดหมู่ตรงตำมประเภทของสินคำ้ เพื่อให้มีควำมสะดวก สบำย และรวดเร็วในกำรคน้หำสินคำ้
ในคลงัสินคำ้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวมทั้งเพื่อให้กำรบนัทึกขอ้มูลคลงัสินคำ้มีควำมเป็นระบบ 
ง่ำยต่อกำรบนัทึกและกำรตรวจสอบขอ้มูลมำกยิง่ข้ึน 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1)เพื่อน ำหลกั 5ส มำใชใ้นกำรจดักำรคลงัสินคำ้ 
1.2.2)เพื่อจดัท ำระบบบนัทึกข้อมูลคลังสินค้ำของ บริษทั เซสท์ต้ี เทคโซลูชั่นจ ำกดั ด้วย

โปรแกรมMicrosoft Excel 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1)ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษำและหำแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ ดว้ยกำรน ำแนวคิดหลกั

กิจกรรม 5ส และ เพื่อพฒันำขอ้มูลสินคำ้ในคลงัดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel มำประยุกตใ์ชใ้ห้
เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อกำรจดักำรบริเวณคลงัสินคำ้ 

1.3.2)ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูล ไดแ้ก่ พนกังำนแผนกผูดู้แลในส่วนของคลงัสินคำ้ ของ 
บริษทั เซสทต้ี์ เทค โซลูชัน่ จ  ำกดั 

1.3.3)ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่บริษทั บริษทั เซสทต้ี์ เทค โซลูชัน่ จ  ำกดั 
1.3.4)ขอบเขตด้ำนเวลำ ระยะเวลำในกำรจดัเก็บขอ้มูล ระหวำ่งวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562 ถึง 

วนัท่ี 30 สิงหำคม 2562 
1.4 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1)กำรจดัสินคำ้และอุปกรณ์ต่ำงๆในคลงัสินคำ้มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
1.4.2)เพิ่มพื้นท่ีในกำรจดัสรรของสินคำ้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
1.4.3)กำรจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัคลงัสินคำ้มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกตอ้ง 
1.4.4)ช่วยใหก้ำรตรวจสอบวสัดุและสินคำ้ภำยในอดีตและอนำคตง่ำยข้ึน 
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บทที ่2 

ทบบวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 
2.1 การจัดการคลงัสินค้า (ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล.2537:146-147) 

กำรปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรคลงัสินคำ้จะกระท ำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ จะตอ้งมีกำรก ำหนด

วตัถุประสงค์เพื่อให้ผูป้ฏิบติังำนในทุกระดบั มีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุผลส ำเร็จตำ

วตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไว ้วตัถุประสงคห์ลกัในกำรท่ีจะปฏิบติังำนเก็บรักษำอยำ่งมีประสิทธิภำพมี

อยู ่4 ประเภท คือ 

2.1.1 การใช้เนื้อที่ได้ประโยชน์ที่สุด หมำยถึง สินคำ้จะตอ้งได้รับกำรจดัเก็บรักษำให้ได้

ประโยชน์มำกท่ีสุดจะกระท ำไดโ้ดยยึดหลกัว่ำ เม่ือมีกำรจดัวำงสินคำ้ในพื้นท่ีหน่ึง จะตอ้งให้ทุกๆ

ลูกบำศก์เซนติเมตร ของเน้ือท่ีเก็บรักษำท่ีมีอยู่ทั้งทำงตั้งและทำงนอน ในพื้นท่ีนั้นได้ใช้หมดเสีย

ก่อนท่ีจะเอำพื้นท่ีอ่ืนมำใช้ในกำรเก็บรักษำเพิ่มเติม เน้ือท่ีท่ีสูญเสียไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ คือ 

ค่ำใชจ่้ำยตน้ทุนท่ีตอ้งเสียเปล่ำของกิจกำรคลงัสินคำ้ ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงกบักำรเกิดรำยไดแ้ละ

ก ำไรของประกอบกิจกำร พนกังำนเก็บรักษำจะตอ้งรำยกำรค ำแนะน ำหรือค ำสั่งในกำรปฏิบติัเม่ือ

ปรำกฏวำ่มีเน้ือท่ีในกำรเก็บรักษำสูญเสียไป โดยไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีปฏิบติักำรของตน และ

ถือปฏิบติัตำมค ำแนะน ำหรือค ำสั่งอยำ่งเคร่งครัด 

2.1.2การใช้เวลาและแรงงานให้ได้ประโยชน์มากที่สุด หมำยถึง กำรประหยดัทรัพยำกรท่ีมี

ค่ำในกำรปฏิบติังำนท่ีเก็บรักษำสินคำ้อีกส่วนหน่ึงหำกสินคำ้ไดมี้กำรจดัเก็บอยำ่งถูกตอ้งแลว้ กำร

จดัสินคำ้ท่ีมีน ้ ำหนกัมำกจะสำมำรถท ำกำรยกขนโดยใชก้ ำลงัคนแต่น้อยและใชเ้วลำนอ้ย ก ำลงัคน

สัมพนัธ์กบัเวลำท่ีค ำนวณออกมำเป็นชัว่โมง คนมีค่ำเป็นเงินค่ำใชจ่้ำยอนัเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของ

กิจกำรคลงัสินคำ้ กำรใช้อย่ำงไม่ประหยดัย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อกำรเกิดก ำไรของกิจกรรม 

ผูจ้ดักำรคลงัสินคำ้จะตอ้งประหยดัทั้งแรงงำนและเวลำ เฉลียวฉลำด เพื่อประสิทธิผลของกิจกำร 

2.1.3 การเข้าถึงสินค้าทีเ่กบ็ไว้น้ันได้สะดวกทีสุ่ด หมำยถึง สินคำ้จะตอ้งไดรั้บกำรจดัเก็บใน

ลกัษณะท่ีสำมำรถน ำออก และจดัส่งออกไปไดง่้ำยและมีค่ำใชจ่้ำยนอ้ยท่ีสุด กำรจดัเก็บสินคำ้จะตอ้ง

อยู่ภำยใตก้ำรอ ำนวยกำรของหัวหน้ำงำนคลงัสินคำ้ และปฏิบติัให้เป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด 

ปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีจะตอ้งพิจำรณำในกำรจดัเก็บสินคำ้ท่ีจะใหส้ำมำรถเขำ้ถึงไดส้ะดวก ไดแ้ก่ ต ำแหน่ง

ท่ีตั้งของประตูทำงเดินแถวและทิศทำงของกำรจดัเก็บสินคำ้ 
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2.1.4 การป้องกันสินค้าในที่เก็บรักษาได้ดีที่สุด หมำยถึง สินคำ้จะตอ้งไดรั้บกำรจดัเก็บใน

ลกัษณะสินคำ้ท่ีป้องกนัสินคำ้นั้นๆ จำกกำรสูญหำยหรือกำรบุบสลำยอนัเน่ืองมำจำกกำรลกัขโมย 

สภำพอำกำศ อคัคีภยั กำรเปล่ียนแปลงอุณหภูมิอยำ่งรุนแรง กล่ินส่ิงเป้ือนปนต่ำงๆ และแสงสวำ่งท่ี

มำกเกินไป กำรป้องกนัอำจรวมไปถึงควำมตอ้งกำรในกำรใชม้ำตรกำรบ ำรุงรักษำเป็นพิเศษต่ำงๆ 

ต่อสินคำ้บำงรำยกำรในขณะท่ีเก็บรักษำอยูใ่นคลงัสินคำ้ 

2.2 เทคนิค 5 ส (สุวฒัน์ แซ่ดัน่.2545:3-4) 

เป็นกระบวนกำรหน่ึงท่ีเป็นระบบมีแนวปฏิบติั ท่ีเหมำะสมสำมำรถน ำมำใช้เพื่อปรับปรุง

แกไ้ขงำนและรักษำส่ิงแวดลอ้มในสถำนท่ีท ำงำนให้ดีข้ึน ทั้งในส่วนงำนดำ้นกำรผลิต และดำ้นกำร

บริกำร ซ่ึงน ำมำใชใ้นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนขององคก์ร ไดอี้กทำงหน่ึงหลกักำร 5 ส เป็น

ปัจจยัพื้นฐำนกำรบริหำรคุณภำพท่ีจะช่วยสร้ำงภำพแวดลอ้มท่ีดีในกำรท ำงำนให้เกิดบรรยำกำศท่ีน่ำ

ท ำงำน เกิดควำมสะอำดเรียบร้อยในส ำนกังำน ถูกสุขลกัษณะ ท ำให้พนกังำนสำมำรถใช้ศกัยภำพ

ของตนไดอ้ยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ สร้ำงทศันคต่ีดีต่อหน่วยงำน ซ่ึง 5 ส มีดงัน้ี คือ 

2.2.1 สะสาง ส ท่ีหน่ึง สะสำง เป็นจุดเร่ิมตน้ของกำรท ำ 5 ส และมกัเป็นปัญหำมำกในกำร

ปฏิบติั ส่วนใหญ่เรำจะมีควำมเขำ้ใจว่ำ สะสำง คือ “ กำรแยกของท่ีตอ้งกำรและของท่ีไม่ตอ้งกำร

ออกจำกกนั ของท่ีไม่ตอ้งกำรให้ขจดัทิ้งไป ” ควำมเขำ้ใจดงัน้ี ท ำให้เกิดปัญหำท่ีเป็นอุปสรรคอยำ่ง

ยิ่งในกำรท ำ 5 ส คือ ไม่สำมำรถตดัสินใจไดว้ำ่ อะไรเป็นของท่ีตอ้งกำรหรือไม่ตอ้งกำร เพรำะดูจะ

เป็นของท่ีตอ้งกำรไปทั้งหมด และยงัเกิดปัญหำท่ีน่ำหนกัใจ คือ คนท่ีเป็นส่ิงท่ีไม่ตอ้งกำร ( ซ่ึงมกั

เป็นหวัหนำ้งำน ) และควรขจดัทิ้งไป 

2.2.2 สะดวก ส ท่ีสอง สะดวก คือ “ กำรจดัวำงของให้เป็นระเบียบเพื่อควำมปลอดภยัและ

สะดวกในกำรใชง้ำน ” ควำมเขำ้ใจน้ีไม่ท ำให้เกิดอุปสรรคในกำรท ำ 5 ส แต่จะท ำให้ไปไม่ถึง

จุดมุ่งหมำยท่ีแทจ้ริงของ ส สะดวกน้ี เพรำะมวัหลงทำงอยูก่บัค  ำวำ่ “ เป็นระเบียบ หยิบง่ำย หำยรู้ ดู

งำมตำ ” 

2.2.3สะอาด ส ท่ีสำม สะอำด คือ “ กำรท ำควำมสะอำดสถำนท่ีท ำงำน เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 

และสถำนท่ีท ำงำนอยู่เสมอ ”เพรำะเขำ้ใจกนัว่ำ ควำมสกปรกเป็นบ่อเกิดของสำรพดัปัญหำ ท ำให้

คุณภำพและผลผลิตต ่ำ แต่มกัเขำ้ใจผิดวำ่กำรท ำควำมสะอำดคือสำระส ำคญั และเป็นหลกัใหญ่ใน

กำรท ำ 5 ส ท่ีจริงแลว้ ส สะอำด ไม่ไดมี้ควำมหมำยเพียงแค่กำรท ำให้สะอำดหมดจดหรือกำรท ำให้

ปรำศจำกฝุ่ น แต่ยงัมีควำมหมำยมำกกวำ่นั้น  
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2.2.4สุขลกัษณะ ส ท่ีส่ี สุขลกัษณะ คือ “ สภำพหมดจดสะอำดตำ โดยรักษำ 3 ส แรกให้คง

สภำพอยูเ่สมอ ”ถำ้พิจำรณำให้ดีจะเห็นวำ่ ค  ำวำ่ “สุขลกัษณะ” กบัควำมหมำยของมนัขำ้งตน้นั้นไม่

สอดคล้องกัน และค ำว่ำ “สุขลักษณะ” พำให้กำรท ำ 5 ส หลงทำงเข้ำรกเขำ้พง เช่นกำรตกแต่ง

บริเวณดว้ยกระถำงตน้ไม ้เพื่อควำมสดช่ืนและสุขลกัษณะท่ีดีในหน่วยงำน เป็นตน้ ซ่ึงไม่เก่ียวกบั

ควำมหมำยของมนัไวเ้ลย 
2.2.5สร้างนิสัย ส ท่ีห้ำ สร้ำงนิสัย คือ “ กำรบ่มเพำะสร้ำงนิสัยของพนกังำนให้มีระเบียบ

วินยั และปฏิบติัตำมกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีเป็นขอ้บงัคบัอย่ำงเคร่งครัดจนเป็นนิสัย ”เป็น ส ท่ีส ำคญั

และยำกมำกท่ีสุดในกำรท ำ 5 ส เพรำะมกัสรุปกนัวำ่ เน่ืองจำกกำรสร้ำงนิสัยตอ้งใช้เวลำนำน ยำก

บำ้ง หรือสร้ำงนิสัยไม่ไดจ้ริงบำ้ง กำรท ำ 5 ส จึงไม่เกิดผลหรือไม่ไดผ้ลเท่ำท่ีควร ควำมลม้เหลวใน

กำรท ำ 5 ส จึงถูกโยนมำให้ ส สร้ำงนิสัยเป็นส่วนใหญ่ และควำมยำกในกำรสร้ำงนิสัย จึงถูกยกมำ

อำ้งอยูเ่สมอเม่ือประสบควำมลม้เหลวในกำรท ำ 5 ส 

2.3 โปรแกรม Microsoft Excel(อมัรินทร์ เพช็รกุล.2560:153-155) 

 2.3.1 ความหมายของโปรแกรม Microsoft Excel 
เป็นโปรแกรมส ำหรับเก็บขอ้มูลในลกัษณะของตำรำง ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรค ำนวณ และสร้ำงกร

กรำฟจำกขอ้มูลไดร้วดเร็ว ปัจจุบนั Microsoft Excel ไดพ้ฒันำให้มีกำรปรับปรุงกำรใชง้ำนให้ง่ำย
ข้ึน รวมถึงคุณลกัษณะดำ้นอ่ืน ๆ ท่ีถูกพฒันำใหมี้ประสิทธิภำพ มำพร้อมควำมสำมำรถ
ใหม่หลำยประกำร อำทิ คอลเล็คชนัแผนภูมิใหม่ เคร่ืองมือวิเครำะห์ขอ้มูลท่ีใชง่้ำยข้ึน กำรแทรก
แผนท่ีสำมมิติ กำรเพิ่มประสิทธิภำพให้กบั PivotTable กำรเพิ่มสูตรลงบนตำรำงดว้ยกำรเขียนดว้ย
ลำยมือ เคร่ืองมือ Smart Lookup ส ำหรับคน้หำขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งรวดเร็ว 
 2.3.2ลกัษณะของโปรแกรม Microsoft Excel 
กำรเก็บขอ้มูลใน Microsoft Excel จะถูกจดัเก็บเป็นไฟลข์อ้มูลท่ีเรียกวำ่ เวร์ิกบุก๊ หรือ สมุดงำน
(Workbook)โดยแต่ละสมุดงำนจะประกอบดว้ยตำรำงขอ้มูลหลำยๆ หนำ้ท่ีเรียกกนัวำ่ เวร์ิกชีต หรือ
แผน่งำน(Worksheet)ดงัตวัอยำ่งไฟลเ์วร์ิกบุก๊ท่ีถูกสร้ำงข้ึนมำเก็บขอ้งมูล 3เวิร์กชีดคือ Sheet1Sheet2 
และ Sheet3 ซ่ึงแยกเก็บขอ้มูลต่ำงกนั กำรมีหลำยเวร์ิกชีตในเวิร์กบุก๊เดียวกนั ท ำใหส้ำมำรถจดั
ขอ้มูลไดอ้ยำ่งเป็นหมวดหมู่ โดยแยกเก็บในเวิร์กชีตท่ีแตกต่ำงกนั เช่น ถำ้มีขอ้มูลของพนกังำน เรำ
สำมำแยกรำยช่ือพนกังำนไวใ้นแต่ละละเวร์ิกชีต โดยเม่ือ Microsoft Excel บนัทึกขอ้มูลเวร์ิกชีต
เหล่ำน้ีจะถูกเก็บทั้งหมดไวใ้นไฟลเ์ดียวกนั 
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2.3.3ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Excel 
1)สำมำรถสร้ำงตำรำงเพื่อใชใ้นกำรท ำงำน และจดัตำรำงใหส้วยงำมตำมท่ีก ำหนด 
2)เพื่อใชใ้นกำรสร้ำงเอกสำรท่ีมีควำมสำมำรถในกำรค ำนวณเช่ือมโยงสูตรใชส้ร้ำงรำยงำน

กำรสรุปผลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ตำรำงสรุปผลของรำยได ้ตำรำงสรุปผลจ ำนวนสินคำ้ ตำรำงสรุป
งบดุล สรุปขอ้มูลของพนกังำน เช่น ขำดสำย และลำ เป็นตน้ 

3)ใช้สร้ำงกรำฟ เพื่อใชใ้นกำรน ำเสนอขอ้มูลต่ำงๆ เช่น กรำฟแท่ง,กรำฟเส้น,วงกลม และ 
รูปแบบอ่ืนๆ 
 4)สำมำรถจดัเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ ในจ ำนวนขอ้มูลท่ีไม่เกิน 1 ลำ้นแถว 
 5)กำรใชสู้ตรมีควำมสำมำรถในกำรค ำนวณถูกตอ้งและขอ้มูลมีควำมแม่นย  ำสำมำรถแปลง
ขอ้มูลในตำรำง ไวใ้ชใ้นเวป็เพจ เพื่อท่ีจะน ำไปแสดงผลในโฮมเพจได ้
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บทที ่ 3 
รายละเอยีดขณะปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

      ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั  เซสทต้ี์ เทค โซลูชัน่ จ  ำกดั 

      ทีต่ั้งสถานประกอบการ  102/50 หมู่ 1 ต ำบลปำกเกร็ด  อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

11120 

  โทร : 02-673-1564  แฟกซ์ : 02-673-1564 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี3.1 แผนท่ีสถำนประกอบกำร 

Seacon 

bangkhae 

 

ม.สยาม The mall 

 BTS บางหว้า 

เพชรเกษม

38 
สาย 

1 

 
ถนน เพชรเกษม 

Zestytech zolution 
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รูปท่ี3.2บริษทัเซสทต้ี์ เทค โซลูชัน่ จ  ำกดั 

 
ประวตัิความเป็นมาของบริษัท 
           บริษทั เซสต้ี เทค โซลูชัน่จ  ำกดั  เป็นบริษทัท่ีให้บริกำร ดำ้นกำรออกแบบ ให้ค  ำปรึกษำ และ
วำงระบบงำนดำ้นเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และกำรส่ือสำรโทรคมนำคมแบบครบวงจร และทำงบริษทั
มีกำรจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2553 ซ่ึงเป็นระยะเวลำมำนำน 9 ปี โดยไดรั้บควำมร่วมมือ
จำกผูใ้ห้บริกำรเครือข่ำย ชั้นน ำของประเทศในโครงกำร One Stop Service เพื่อเสริมกำรให้บริกำร
แบบครบวงจรส ำหรับลูกคำ้  ให้บริกำรงำนดำ้น ติดตั้งระบบเครือข่ำยงำนบริกำรดำ้นคอมพิวเตอร์
ระบบกลอ้งวงจรปิดและกำรบริกำร ณ ไซตง์ำนทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศไทย 
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วสัิยทศัน์ของบริษัท (Corporate Vision) 
เรำด ำเนินธุรกิจมำกวำ่ 9 ปี โดยมีจุดเร่ิมตน้จำกธุรกิจระบบกลอ้งวงจรปิด จำกนั้นเพื่อกำรด ำเนินงำน
ท่ีครอบคลุมจึงขยำยฐำนบริษทัรับเหมำระบบประกอบอำคำรเรำมีวิสัยทศัน์และควำมตอ้งกำรท่ีจะ
ให้บริกำรท่ีครบวงจรระบบส่ือสำรและ IT จึงได้เร่ิมด ำเนินงำนธุรกิจภำยในด้วยในปี 2553 ใน
ปัจจุบนัเรำจึงมีควำมมัน่ใจในกำรให้บริกำรทำงด้ำนงำนกล้องวงกรปิด และ ระบบอินเทอร์เน็ต
อำคำรและ บำ้นเรือน รวมถึงส ำนักงำนพร้อมระบบประกอบกำรท่ีทนัสมยัและครบวงจร ด้วย
ทีมงำนคุณภำพและเช่ียวชำญพร้อมใหบ้ริกำร 
พนัธกจิของบริษัท (Corporate Mission) 

1.บริษทั เซสท์ต้ี เทค โซลูชัน่ จ  ำกดั รับติดตั้งกลอ้งวงจรปิด และระบบอินเทอรเน็ต ดว้ย
คุณภำพและบริกำรท่ีไดม้ำตรฐำน 

2. ด ำเนินแผนงำนและให้บริกำรท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกคำ้ทุกระดบัดว้ย ควำมจริงใจ โปร่งใส 
และเป็นธรรม 

3. กำรเพิ่มพูนองค์ควำมรู้และพฒันำบุคลำกรอยู่เสมอ เพื่อเป็นกลไกท่ีส ำคญั ในกำร
ขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้จริญกำ้วหนำ้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

4. ปลูกฝังกำรคิดนอกกรอบโดยไม่กงัวลต่ออุปสรรค กำรสร้ำงจิตส ำนึกของควำมเป็น
เจำ้ของและกำรสร้ำงมุมมองควำมคิดเชิงบวกในทุกโอกำสใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีแขง็แกร่ง 

5. กำรใส่ใจต่อกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตและกำรรักษำส่ิงแวดลอ้มภำยใน ชุมชน เพื่อควำมสุข
อยำ่งย ัง่ยนืถำวรในกำรอยูร่่วมกนัของชุมชนและธุรกิจ 

6. กำรด ำเนินธุรกิจโดยยดึมัน่ในหลกั ธรรมำภิบำล เพื่อประโยชน์ของผูมี้ ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกฝ่ำย  
 
ค่านิยมขององค์การ  

ลูกคำ้ – งำนท่ีไดรั้บ ลูกคำ้ได้รับควำมพึงพอใจในกำรบริกำรติดตั้งกลอ้งวงจรปิดรวมถึง
ระบบอินเทอร์เน็ต และควำมปลอดภยัในกำรใชง้ำนมีประสิทธิภำพ ลูกคำ้ตอ้งได้รับควำมพึงพอใจ
สูงสุด 

ผูข้ำยสินคำ้/ผูใ้หบ้ริกำร – กำรส่ือสำรตอ้งถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน ก ำหนดระบบงำนให้
มีประสิทธิภำพ สภำพแวดลอ้มตอ้งมีควำมปลอดภยั 

พนักงำน – พฒันำทกัษะควำมรู้ ควำมสำมำรถให้แก่พนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง พนักงำน
สำมำรถเขำ้ใจและปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได ้
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 
  ส ำรวจ ติดตั้ง บ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบกล้องวงจรปิดและระบบส่ือสำร
โทรคมนำคมให้แก่องค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ และหน่วยงำนรำชกำรรวมถึงกำรจัดหำระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสำรโทรคมนำคมใหอ้งคก์รธุรกิจเช่ำใช ้เช่น อินเทอร์เน็ต และติดตั้งสำย
เคเบิ้ล สำยแลนด ์

 
       รูปภำพท่ี 3.3 ภำพในกำรด ำเนินงำนติดตั้งสำยแลน และระบบอินเทอร์เน็ต 
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                               รูปภำพท่ี 3.4 ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด  
กลุ่มลูกค้า 

 กลุ่มบริษทัเครือข่ำยออนไลน์ ไดแ้ก่ Ais , True , Cat 
 กลุ่มเครือข่ำยกำรไฟฟ้ำประเทศไทย ไดแ้ก่ กสิกรไทย และ ธนำรัตน์ 

 
3.3.1 รูปแบบโครงสร้างองค์กร 

 

                                          รูปภำพท่ี3.5 รูปแบบโครงสร้ำงองคก์ร 
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบตามโครงสร้างเป็นดังนี้ 
1. ประธานกรรมการบริษัท สรรหำและติดต่องำนรวมถึงบริหำรงำนและพนกังำน 
2. ฝ่ายบริหารงานธุรการ ตรวจสอบประสำนงำนและจดัระบบด ำเนินงำนดำ้นเอกสำร 
3. ฝ่ายการตลาด วำงแผนกำรตลำด ก ำหนดแนวทำงกำรประชำสัมพนัธ์ และกำรขยำยตลำด    
4. ฝ่ายบริหารงาน IT ควบคุมงำนท่ีเกิดข้ึนบนอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ เวป็ไซต ์
5. ฝ่ายบัญชี ตรวจสอบบนัทึกและดูแลจดัเตรียม เช็คสั่งจ่ำย กำรรับเงิน กำรจดัเก็บเงิน ตรวจสอบ
ควำมถูกตอ้ง เงินฝำกธนำคำรใหถู้กตอ้งครบถว้น จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 
6. ฝ่ายผู้ดูแลStore เป็นผูต้รวจสอบกำรจดัซ้ือสินคำ้ และอุปกรณ์ ใหแ้ก่บริษทั และดูแลคลงัสินคำ้ 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับ 
ช่ือนกัศึกษำ   นำยวศิรุต จนัเติม                   รหสันกัศึกษำ 5904300128 
ต ำแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมำย พนกังำนผูช่้วยพนกังำนทัว่ไปฝ่ำย IT 
ช่ือนกัศึกษำ   นำยสุภทัรชยั ไชยฉิมพลี                    รหสันกัศึกษำ 5904300132 
ต ำแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมำย พนกังำนผูช่้วยพนกังำนทัว่ไปฝ่ำยธุรกำร 
ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมายดังต่อไปนี้  
1.งานด้านออกไซต์งาน 
ติดตั้งและตรวจสอบระบบสัญญำณอินเตอร์เน็ตและติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิดกำรติดตั้งAPและ
POEใหก้บัธนำคำรกสิกรไทย 
              -Surveyจุดติดตั้งอุปกรณ์และระยะสำยท่ีใชใ้นกำรติดตั้งอุปกรณ์ 
              -ตรวจสอบและจดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ส ำหรับออกหนำ้ไซตง์ำน 
              -แจง้ใหท้ำงสำขำรับทรำบวำ่จะมีกำรด ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์ 
              -ติดต่อกบัทำงสำขำเพื่อขอเขำ้ด ำเนินกำรติดตั้งอุปกรณ์ 
              -เดินสำยไฟ 
              -น ำสำยไฟและสำยแลน ใส่Flex 
              -เจำะรูเพื่อติดตั้ง Ap และ Poe 
              -น ำสำยไฟและสำยแลนน ำเขำ้ตูไ้ฟ 
              -ติดตั้งระบบใหเ้ขำ้กนัทั้งหมดเพื่อท ำใหเ้ช่ือมต่อกนั 
              -เช็คสัญญำณและระบบวำ่มีปัญหำขดัขอ้งหรือไม่ 
              -แจง้ลูกคำ้วำ่งำนส ำเร็จแลว้ 
2.งานด้านเอกสาร 
               -พิมพเ์อกสำร กำรพิมพเ์อกสำรเก่ียวกบัขอ้มูลกำรเบิกสินคำ้-และใบเสร็จสินคำ้ 
             -เขียนรำยกำรกำรเบิกอุปกรณ์สินคำ้ 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
             -นำย อมรศกัด์ิ  พดัเกิด ต ำแหน่ง เจำ้หนำ้ท่ีดูแล สโตร์ 
               -นำงสำว วชุิดำ ลิมปภำพนัธ์ ต ำแหน่ง เจำ้หนำ้ท่ีจดัซ้ือออนไลน์ 
3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

   ในกำรปฏิบติังำนนักศึกษำโครงงำนสหกิจศึกษำไดใ้ช้เวลำในกำรปฏิบติังำนนบัตั้งแต่
วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหำคม 2562 
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3.7ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
         1.ก าหนดหัวข้อโครงงานและปัญหาศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และปัญหำในกำร
ด ำเนินงำน ภำยในองค์กำร แล้วปรึกษำ อำจำรย์ละท่ีปรึกษำ และพนักงำนท่ีปรึกษำเพื่อก ำหนด
หวัขอ้โครงงำน 
         2.การศึกษาและรวบรวมข้อมูล กิจกรรม 5 ส. ท ำกำรศึกษำฝ่ำยต่ำง ๆ ภำยในบริษทัว่ำมีก่ี
ประเภทอะไรบำ้งและท ำกำรศึกษำระบบกำรกำรพฒันำคลงัสินคำ้ วำ่แต่ละระบบมีลกัษณะอยำ่งไร 
ขอ้ดี? ขอ้เสีย? เพื่อท่ีจะไดท้  ำกำรเลือกแบบจดัสรรพื้นท่ี 
         3.การศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูล ท ำกำรศึกษำขอ้มูลและรำยละเอียดเก่ียวกบัเอกสำรต่ำงๆท่ี
ต้องบันทึกศึกษำรูปแบบกำรบนัทึกข้อมูลเพื่อออกแบบฟอร์มระบบกำรพฒันำคลังสินค้ำด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel 
         4.การลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ท ำกำรออกแบบฟอร์มกำรบันทึกข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมMicrosoft Excel โดยมีกำรก ำหนดหัวข้อต่ำง ๆ ในแบบฟอร์มจำกนั้ นจึงรวบรวม
แฟ้มขอ้มูลต่ำงๆ ของฝ่ำยอำคำร เช่น ขอ้มูลกำรซ่อมแซม และขอ้มูลเก่ียวกบัค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ น ำมำ
บนัทึกลงในแบบฟอร์มท่ีไดจ้ดัท ำข้ึน  
          5.สรุปผลและจัดท ารูปเล่มโครงงาน  น ำขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมด มำท ำกำรสรุปผลในกำรท ำงำน
และจดัท ำรูปเล่มโครงงำน 
 

ตารางที3่.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2562 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1.ก ำหนดหวัขอ้และปัญหำ     

2.กำรศึกษำ 5 ส. และระบบ
กำรพฒันำคลงัสินคำ้ 

    

3.  ก ำ ร ศึ ก ษ ำ แ ล ะ เ ก็ บ
รวบรวมขอ้มูล 

    

4. กำรลงมือปฏิบติังำนตำม
แผน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
Hardware 

  -ปำกกำ กระดำษ ยำงลบ ดินสอ 
  -กลอ้งถ่ำยรูป 
  -บนัไดยกของ 
  -หนงัสือ สมุด 
  -กระดำษจด 
  -ไมบ้รรทดั 
  -Computer 
  -Note Book 
  -เคร่ืองปรินท ์

Software 
  -โปรแกรม Microsoft Word 
                           -โปรแกรม Microsoft Power Point 
  -โปรแกรม Microsoft Excel 

5. สรุปผลและจดัท ำรูปเล่ม
โครงงำน   
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

 
โครงการสหกิจศึกษาเร่ืองระบบคลงัสินคา้ของ บริษทั เซสทต้ี์ เทค โซลูชัน่ จ  ากดั คณะผูจ้ดัท า

ไดด้ าเนินการ 2 ส่วน ดงัน้ี 
4.1การน ากจิกรรม5สมาพฒันาการจัดเกบ็คลงัสินค้า 
มีกระบวนการด าเนินงานดงัน้ี 
    4.1.1 การส ารวจปัญหา   
    4.1.2 การน ากิจกรรม 5ส มาใชใ้นการแกปั้ญหาในบริเวณคลงัสินคา้ 
    4.1.3 ผลจากการท ากิจกรรม 5ส ในคลงัสินคา้ 
4.2 การพฒันาระบบบันทกึข้อมูลคลงัสินค้าด้วยโปรแกรมMicrosoft Excel 

4.2.1วธีิการสร้างแบบบนัทึกขอ้มูลคลงัสินคา้ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 
    4.2.2การใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลคลงัสินคา้ 

  1)การบนัทึกขอ้มูลในระบบ 
  2)การตรวจสอบการสั่งซ้ือและการจดัเก็บสินคา้ 
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4.1การน ากจิกรรม 5ส มาพฒันาการจัดเกบ็คลงัสินค้า  
 4.1.1การส ารวจปัญหา 

จากการส ารวจปัญหาใน บริษทัเซสท์ต้ีเทคโซลูชั่นจ ากดั พบว่าพื้นท่ีมีจ  านวนจ ากดัท าให้มี
ความล าบากในการจดัเก็บสินคา้  โดยตอ้งแบ่งพื้นท่ีจดัเก็บเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ชั้นท่ี1 คือ พื้นท่ีส าหรับจดัเก็บวสัดุและอุปกรณ์หลงัจากการ Onsite Service เช่น บนัได สายไฟ
สัญญาณต่าง ๆ รวมถึงพวกเคร่ืองมือขนาดเล็ก-ใหญ่ เช่น ไขควง ประแจ เทป สองหนา้ กรรไกร สวา่น
เจาะพื้นปูนไฟฟ้า สวา่นมือไฟฟ้า ซ่ึงมีวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีตอ้งจดัเก็บเป็นจ านวนมากพบว่ามี
ปัญหาดงัน้ี 

-การจดัเก็บวสัดุและอุปกรณ์หลงัจากการ Onsite Service จดัวางอยา่งไม่เป็นระเบียบท าให้การ
ยากต่อการหยบิใช ้

-จดัเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ในการใช้งานคร้ังต่อไปเกิดความล าบากและไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

-การคน้หาวสัดุอุปกรณ์ท าไดย้าก เพราะตอ้งร้ือสินคา้ ท าใหเ้สียเวลา 
-มีพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาสินคา้วสัดุต่อการใช้งานจึงตอ้งน าอุปกรณ์บางส่วนไปทิ้ง

เช่น สายไฟท่ีใชง้านไปแลว้ แลว้ตดัทิ้งจึงไม่สามารถน ากลบัมาใชง้านไดใ้นคร้ังต่อไป 
 

 
    ภาพท่ี4.1อุปกรณ์จากการใชง้านOnsiteชั้นท่ี1       ภาพท่ี4.2อุปกรณ์จากการใชง้านOnsiteชั้นท่ี1 
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ชั้นท่ี 2 คือ พื้นท่ีส าหรับจดัเก็บวสัดุ IT เช่นกล่องรับสัญญาณWifiกล่องสัญญาณกลอ้ง CCTV 
กล่องตูแ้ล็ค วิทยุส่ือสาร เป็นของท่ีมีมูลค่าแพง และส าคญัท่ีตอ้งท าการแยกพื้นท่ีจดัเก็บเป็นการจดัเก็บ
ในช่องต่าง ๆ  พบวา่มีปัญหาดงัน้ี 

- ยงัไม่มีการแยกและจดัเก็บอยา่งเป็นระเบียบ  ท าใหย้ากต่อการคน้หา  
- ยากต่อการเช็ควสัดุและสินคา้ 

 
                           ภาพท่ี4.3การเก็บอุปกรณ์ IT ชั้นท่ี 2 
 

 
                     ภาพท่ี4.4การคน้หาวสัดุและสินคา้ยากชั้นท่ี1 
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      ภาพท่ี4.5อุปกรณ์จากการใชง้านOnsiteชั้นท่ี1         ภาพท่ี4.6อุปกรณ์จากการใชง้านOnsiteชั้นท่ี1          

 
     ภาพท่ี4.7อุปกรณ์จากการใชง้านOnsiteชั้นท่ี1 
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4.1.2 น ากจิกรรม 5ส มาใช้ในการแก้ปัญหาในบริเวณคลงัสินค้า 
คลงัสินคา้ของบริษทัเซสทต้ี์เทคโซลูชัน่จ  ากดั มีการจดัเก็บสินคา้เป็น 2 ส่วนคือชั้นท่ี1 และ ชั้น

ท่ี2 ซ่ึง ชั้นท่ี1 คือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับผูป้ฏิบติั Onsite งานต่าง ๆ ส่วนชั้นท่ี 2 คือเก็บสินคา้และอุปกรณ์
ส าหรับIT และรอการติดตั้ง โดยคณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินกิจกรรม 5 ส ดงัน้ี 

1)สะสางคือ การแยกของท่ีตอ้งการและของท่ีไม่ตอ้งการออกจากกนั ของท่ีไม่ตอ้งการให้ขจดั
ทิ้งจะด าเนินการจดัแยกของท่ีจ าเป็นโดยคณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการดงัน้ี  
 - การแยกประเภทของวสัดุและสินค้า อุปกรณ์ท่ีมีมูลค่าสูงน าไปเก็บใส่ช่องเดียวกันเช่น 
อุปกรณ์ส่ือสารหรืออุปกรณ์โทรมนาคม และ ในส่วนของท่ีไม่มีมูลค่าหรือไม่ใช่วสัดุอุปกรณ์ท่ีมี
ความส าคญัก็น าออกไป เช่นขยะพลาสติก กล่องเปล่า เพื่อให้เวลาการเบิกสินคา้หรือน าไปใช้ให้เกิด
ความง่าย และ สะดวก ต่อการคน้หาเช่นสายไฟท่ีเหลือใช ้และ กล่องเปล่า รวมถึงอุปกรณ์ท่ีช ารุดแลว้
น าออกไปทิ้งให้ตรงจุดส่วนอุปกรณ์ส าหรับการ Onsite ปฏิบติังานขา้งนอกพื้นท่ีจะท าการแยกเป็น
หมวดหมู่ในแต่ละช่องเช่น สายไฟ หมวกเซฟต้ี เส้ือสะทอ้นแสง ท่อเฟ็กส์ สะหวา่นมือ สะหวา่นไฟฟ้า
สายแลน และรวมถึงวสัดุอ่ืน ๆ 

- การติดป้ายให้ชดัเจนส าหรับอุปกรณ์ท่ีรอการใช้งานและอุปกรณ์ส าหรับ IT ท่ีไม่สามารถ
น ามารวมกบัวสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ไดเ้ช่นกล่องรับสัญญาณในช่องเก็บของต่างๆเพราะวา่เวลาจะเบิกของ
หรือน าของไปใชไ้ด ้จะตอ้งมาเอาเฉพาะตรงจุดน้ีเท่านั้น 

 

ภาพท่ี4.8พื้นท่ีการเก็บอุปกรณ์ส าหรับ กล่องสัญญาณต่าง ๆ 
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ภาพท่ี4.9การน าอุปกรณ์ท่ีช ารุดและวสัดุต่าง ๆ ท่ีไม่จ  าเป็นออกไปทิ้งและรวมถึงขยะชั้นท่ี 2 

 

                ภาพท่ี4.10การน าสายไฟท่ีเหลือใชน้ าออกไปทิ้ง ชั้นท่ี 2 
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ภาพท่ี4.11การแยกประเภทสินคา้ใหอ้ยูแ่ตกต่างกนัชั้นท่ี2 

 

ภาพท่ี4.12ติดป้ายบอกไวส้ าหรับหนา้จอคอมพิวเตอร์ท่ีรอการใชง้านรอการใชง้านชั้นท่ี2 
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ภาพท่ี4.13พื้นท่ีการเก็บวสัดุชั้นท่ี1                 ภาพท่ี4.14พื้นท่ีการเก็บวสัดุชั้นท่ี1 
 

2) สะดวกคือ การจดัวางของท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้ให้เป็นระเบียบ สามารถจบัหยิบไดท้นัทีโดยคณะ
ผูจ้ดัท าด าเนินการดงัน้ี 

1.  การน าอุปกรณ์ทีไ่ม่เป็นระเบียบมาจัดแยก ใส่ถุงและใส่กล่องการแยกหมวดของอุปกรณ์ โดย
การแยกประเภทของอุปกรณ์ตามลกัษณะการใชง้าน ซ่ึงแยกไดด้งัต่อไปน้ี 

- การจดัแยกอุปกรณ์ใส่ถุง 10ตวั/1ถุง เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บและการเบิกวสัดุเช่นน็อตตวัผู1้0
ตวั/1ถุง เพื่อใหง่้ายต่อการเก็บและการเบิกวสัดุ 

 

 
                                      ภาพท่ี4.15การน าปุกสีขาวพลาสติก ออกมาจากกล่อง 
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                                     ภาพท่ี4.16การน าพรากติกสีขาวปุกมาใส่ถุงอยา่งเรียบร้อย 
 

                                                      ภาพท่ี4.17การแยกน็อตออกมาจากกล่อง 
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                                             ภาพท่ี4.18การน าน็อตมาใส่ถุงอยา่งเรียบร้อย 
 

2การน ากล่องจัดเรียงให้เข้าที่เป็นการจดัเรียงประเภทของอุปกรณ์เพื่อให้มีพื้นท่ีในการจดัเก็บ

เพียงพอและสะดวกต่อการคน้หาโดยการจดัวางอุปกรณ์ให้เป็นส่วนและ มีป้ายหรือสติกเกอร์บอกให้

ชดัเจนเช่น อุปกรณ์ชนิดของ บล็อกพลาสติกกนัน ้ า และ กล่องตั้งสัญญาณอุปกรณ์กล่อง APหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ส ารองสายเคเบิ้ลส าหรับการติดตั้งสัญญาณ   กล่องรับสัญญาณEnGenius, Cable Blue 

 

 
ภาพท่ี4.19การจดัเรียงของระบบส่ือสารใหอ้ยูด่ว้ยกนัชั้นท่ี 2 
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ภาพท่ี4.20การจดัเรียงของระบบอินเทอร์เน็ตชั้นท่ี 2 

                                                   ภาพท่ี4.21การจดัเรียงอุปกรณ์ภาพหนา้จอชั้นท่ี2 
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ภาพท่ี4.22การจดัเรียงระบบสายไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตชั้นท่ี2 

 

 
Cat 5 SE & Cat 6                                                                 Cable tie 
                                         ภาพท่ี4.23 การจดัเรียงกล่องใหเ้รียบร้อยและเหมือนกนั 
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ภาพท่ี4.24การน ากล่องรับสัญญาณEnGeniusมาใส่กล่องใหเ้รียบร้อย 
 

                                                         ภาพท่ี4.25การจดัเรียงกล่องCable Blue 
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3)สะอาดคือ ปราศจากความมวัหมองสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นท่ีเจริญตา ท าให้เกิด
ความสบายใจแก่ผูพ้บเห็น ผูท่ี้มีความสะอาด คือ ผูรั้กษาร่างกาย ท่ีอยู่อาศยั ส่ิงแวดล้อม ถูกตอ้งตาม
สุขลกัษณะ โดยคณะผูจ้ดัท าไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 1.การน ากล่องมาเช็ดท าความสะอาดเก็บใหเ้ขา้ท่ีก่อนท่ีจะน าไปใชง้าน 
 

 

                                             ภาพท่ี4.26น ากล่องอุปกรณ์มาเช็ดก่อนใชง้าน 
 
 2. การน ากล่องCCTV มาเช็ดท าความสะอาดก่อนน าไปติดตั้ง Onsite 

 

                                  ภาพท่ี4.27น ากล่องอุปกรณ์ CCTV มาท าความสะอาด 
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3.การท าความสะอาดพื้นท่ีอยูบ่ริเวณทางเดินและหนา้บริษทั 
 

 
                                              ภาพท่ี4.28การกวาดพื้นบริเวณหนา้บริษทั 
 

 
                          ภาพท่ี4.29 การท าความสะอาดพื้นภายในบริษทั และ เช็ดชั้นวางของ 
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4. การท าความสะอาดพื้นท่ีอยูบ่ริเวณชั้นวางของชั้นท่ี 2 
 

 
    ภาพท่ี4.30พื้นท่ีชั้นเก็บของยงัไม่ไดท้  าความ       ภาพท่ี4.31 พื้นท่ีชั้นเก็บของท าความสะอาดแลว้ 

 
4)สุขลกัษณะคือการสร้างมาตรฐานเพื่อการปฏิบติั 3ส (สะสาง สะดวกและสะอาด)วธีิการคือ  
1. จดัท าแบบตรวจสอบ เพื่อเป็นแบบตรวจสอบปฏิบติัการ 3ส แรกไวใ้ห้สม ่าเสมอ โดยสร้างแบบ

ตรวจสอบและการบนัทึกตรวจสอบผา่น โปรแกรม Microsoft Excelใชเ้พื่อง่ายต่อการตรวจสอบสินคา้
และวสัดุต่าง ๆไวด้งัน้ี 
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2. การเขียนรายละเอียดการเบิก และ การน าใบตรวจสอบและเช็คสินคา้ท่ีเบิกไปใชง้านวนัต่อวนั 
 

 
ภาพท่ี4.32การเขียนใบตรวจสอบ-เช็ค สินคา้    ภาพท่ี4.33การเขียนใบตรวจสอบ-เช็ค สินคา้  
 

5)สร้างนิสัยคือ รักษาสภาพการท า 4ส (สะสาง สะดวก สะอาดและสุขลกัษณะ)ให้คงอยู ่และมี
ความสม ่าเสมอวิธีการคือสร้างแบบประเมินเพื่อให้หัวหน้าพนกังานในคลงัสินคา้ เป็นผูต้รวจสอบให้
คะแนนเพื่อวดัผลการท ากิจกรรม 5ส ของพนกังานแผนกคลงัสินคา้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานกลางท่ีได้
ก าหนดไวห้รือไม่ โดยตรวจสอบเดือนละ 1 คร้ังและรายงานผลคะแนนจากการท ากิจกรรม 5ส ของ
พนกังานภายในคลงัสินคา้ไดท้ราบว่า บรรลุเป้าหมายของการจดักิจกรรม 5ส หรือไม่ โดยรายการใน
การประเมินมีหวัขอ้ดงัน้ี 

1) รักษาความสะอาดอุปกรณ์ อ่ืนๆ 
2) การมีส่ิงของเกินความจ าเป็นของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
3) ความเป็นระเบียบการจดัเก็บ/จดัวาง สินคา้และอุปกรณ์ต่างๆ 
4) การดูแลรักษาความสะอาดเช่น พื้น ทางเดิน ชั้นวางของ 
5) การดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ 
6) การเก็บอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใหส้ะดวกต่อการคน้หา 
7) ความปลอดภยัในการจดัเก็บอุปกรณ์ต่างๆ 
8) การจดัสถานท่ีเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการคน้หา 
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ตารางท่ี 4.2 แบบประเมินการท ากิจกรรม5 ส ในคลงัสินคา้ของบริษทั เซสทต้ี์ เทคโซลูชัน่จ  ากดั

 

ภาพท่ี4.34 ตารางการตรวจใหค้ะแนนของ บริษทั เซสทต้ี์ เทค โซลูชัน่ จ  ากดั 

 
4.1.3ผลจากการท ากจิกรรม 5ส ในคลงัสินค้าของบริษัท เซสท์ตี ้เทคโซลูช่ันจ ากดั 
หลงัจากท่ีไดท้  ากิจกรรม 5ส สามารถสรุปผลการด าเนินงานไดด้งัน้ี  
1.ช่วยเพิ่มพื้นท่ีในการจดัเก็บสินคา้มากข้ึน เพราะพื้นท่ีในบริษทัเซสทต้ี์เทคโซลูชัน่จ  ากดั มีพื้น

จ ากดั 
2.เกิดความสะดวกในการจดัเก็บและคน้หา และ วสัดุอุปกรณ์มีความปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 
3.พื้นท่ีและทางเดินมีความสะอาดเรียบร้อย ไม่มีอะไรมาขวางทางเดิน 
4.ทุกคนสามารถช่วยกนัเก็บวสัดุในการใชง้านในคร้ังต่อไปไดเ้อง จนเกิดความชิน 
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Before                                                                    After 

 
ภาพท่ี4.35การจดัเก็บอุปกรณ์ยงัไม่ใหเ้ป็น             ภาพท่ี4.36การท าความสะอาดและจดัเก็บอุปกรณ์ 
                                                                                ระเบียบใหเ้ป็นระเบียบ 
Before                                                                    After 

ภาพท่ี4.37การเก็บวสัดุยงัไม่จดัระเบียบ ชั้นท่ี1          ภาพท่ี4.38วสัดุมีการจดัเก็บวสัดุเรียบร้อยชั้นท่ี1 
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Before                                                                    After 

  
ภาพท่ี4.39การเก็บวสัดุยงัไม่จดัระเบียบชั้นท่ี1           ภาพท่ี4.40วสัดุมีการจดัเก็บวสัดุเรียบร้อยชั้นท่ี 1 

Before                                                                      After 

   
ภาพท่ี4.41 การเก็บวสัดุยงัไม่จดัระเบียบชั้นท่ี1              ภาพท่ี4.42การเก็บวสัดุเรียบร้อยแลว้ชั้นท่ี1 
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Before                                                                      After 

 
  ภาพท่ี4.43การเก็บวสัดุยงัไม่จดัระเบียบชั้นท่ี2           ภาพท่ี4.44การเก็บวสัดุท่ีจดัระเบียบแลว้ชั้นท่ี2    

 

4.2 การพฒันาระบบบันทกึข้อมูลคลงัสินค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 

        คณะผูจ้ดัท าเลือกใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ในการบนัทึกขอ้มูล เน่ืองจากโปรแกรมMicrosoft 

Excel สามารถบนัทึกขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมากสามารถค านวณและประมวลผลไดแ้ม่นย  าและสามารถ

เพิ่มเติมขอ้มูลต่าง ๆไดง่้ายอีกทั้งยงัความสะดวกสบายในการคน้หารายการวสัดุและสินคา้ซ่ึงมีขั้นตอน

ดงัน้ี 

4.2.1วธีิการสร้างระบบบนัทึกขอ้มูลคลงัสินคา้ดว้ยโปรแกรม Microsoft excel 

 4.2.2 การใชง้านระบบบนัทึกขอ้มูลคลงัสินคา้ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 
1)การบนัทึกขอ้มูลในระบบ 

  2)การตรวจสอบการสั่งซ้ือและการจดัเก็บสินคา้ 
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4.2.1วธีิการสร้างระบบบันทกึข้อมูลคลงัสินค้าด้วยโปรแกรม Microsoft excel 

1.เปิดโปรแกรมMicrosoft Excel แลว้กดคลิก ท่ีเวร์ิคบุค๊เปล่า

                                                  รูปภาพท่ี4.2.1เปิดโปรแกรม Microsoft Excel 

 

2.เม่ือเปิดเสร็จจะไดภ้าพแบบน้ี

                                                                      รูปภาพท่ี4.2.2รูปแบบโปรแกรม 
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3.สร้างหวัขอ้ท่ีจะท าการเก็บขอ้มูลเพื่อท า Stock

                                                                      รูปภาพท่ี4.2.3การสร้างหวัขอ้ 

 

4.กรอก Code , รายละเอียดสินคา้ , Brandและ ประเภทอุปกรณ์

                                                          รูปภาพท่ี4.2.4ใส่ช่ือหรือรายละเอียดสินคา้ 
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5.คลุม Column C-F 

                                                          รูปภาพท่ี4.2.5คลุม Column ตามท่ีเราตอ้งการ 

 

6.เปล่ียนประเภท Column C-F 

                        รูปภาพท่ี4.2.6คลุม Column C-F เพื่อใหส้ามารถไปท าการเปล่ียนเป็นแยกประเภท 
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7. ใหเ้ป็นประเภท "บญัชี" ตามรูป

                                                           รูปภาพท่ี4.2.7กดตกลงตามภาพ 

8.จะไดภ้าพแบบน้ีหลงัจากนั้น และ เปล่ียนช่ือ Sheet 1 เป็น Report Stock

                                                รูปภาพท่ี4.2.8เปล่ียนช่ือ Sheet1 ทางมุมล่าง-ซา้ยสุด (+) 
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9.สร้าง Sheet ใหม่ข้ึนมาเพื่อใส่รายละเอียดอุปกรณ์ท่ีจะท า Stock

                                                รูปภาพท่ี4.2.9 กลบัไปเปล่ียนช่ือหรือตั้งช่ือเดียวกบัขอ้ท่ี 8 

10.มาหนา้ Sheet ท่ีสร้างไวเ้ม่ือก่อนหนา้น้ี

    รูปภาพท่ี4.2.10 ใส่สูตรในช่อง "Detail" ดงัน้ี =VLOOKUP([@Name],'Report Stock'!A:B,2,FALSE)

หมายเหตุ : สูตร Vlookupเป็นการดึงขอ้มูลจาก Sheet ท่ีตอ้งการ 
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11.จะไดข้อ้มูลตามภาพน้ี ในช่อง "Brand" ก็ท าเช่นเดียวกนักบัขอ้ท่ี8

                                          รูปภาพท่ี4.2.11ในช่อง "Brand" ก็ท าเช่นเดียวกนักบัขอ้ท่ี 8 

12.หลงัจากสร้าง Sheet ส าหรับการคียข์อ้มูล Stock แลว้

                             รูปภาพท่ี4.2.12ใหส้ร้าง Sheet ท่ีมีไวส้ าหรับการเบิก – คืน ใน Column สีส้ม 
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4.2.2 การใช้งานระบบบันทกึข้อมูลคลงัสินค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 
1)การบันทกึข้อมูลในระบบโปรแกรม Microsoft Excel 
1.เปิดมาท่ี Sheet "Report Stock"

                                รูปภาพท่ี4.2.13สูตร =SUMIFS('Key Data'!G:G,'KeyData'!B:B,[@Code]) 

-ค าอธิบายเพื่อความเขา้ใจสูตร Sumifs คือการนับผลรวมในชีทท่ีเราตอ้งการ ในท่ีน่ีคือ Sheet "Key 

Data" โดยให้ตั้งตน้จาก Column "จ านวน" ท่ีเราตอ้งการผลรวมก่อน แลว้ใส่เคร่ืองหมาย (,) ตามดว้ย 

Column "Code" ท่ีเราตอ้งการท าการนบั ในท่ีน้ีคือ Column "Name" แลว้ใส่เคร่ืองหมาย (,) ตามดว้ย 

cell ท่ีเราใชเ้พื่อท าการรวมขอ้มูล ในท่ีน้ีคือ Cell "B2" แลว้จึงปิดวงเล็บเป็นการจบสูตร 
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2.กรอก รายการหรือรหสัสินคา้วสัดุในช่อง Code,รายละเอียดสินคา้,Band,จ านวน,หน่วย,Remark,

ประเภทอุปกรณ์

                                                         รูปภาพท่ี4.2.14 สร้างรายการข้ึนมาใหม่ 

3.กลบัมาหนา้ Key Data

                                                                  รูปภาพท่ี4.2.15 การเพิ่มรายการ 
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4.คลุม Column ตามท่ีเราตอ้งการ วธีิเพิ่มสินคา้ชนิดเดียวกนัอยา่งรวดเร็วคือ Ctrl+D

                                                          รูปภาพท่ี4.2.16 วธีิการเพิ่มจ านวนสินคา้ 

5.จะไดอุ้ปกรณ์ชนิดเดียวกนัเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว

                                                                    รูปภาพท่ี4.2.17 การเพิ่มจ านวน 
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6.ในช่อง S/N ก็ท าตามแบบเดียวกนักบั ขอ้ท่ี 15 

               รูปภาพท่ี4.2.18 การเพิ่ม Ctrl + D อยา่งรวดเร็ว19.ท าการแกไ้ขตวัเลขขา้งหลงัในช่อง S/N 
แทน 
 
7.การพิมพข้ึ์นมาใหม่เพื่อลดเวลา

                                  รูปภาพท่ี4.2.19 เพิ่มตวัเลขในช่อง G หวัขอ้ Qty +1ทุกตวัอยา่งละเคร่ือง 
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2)การตรวจสอบการส่ังซ้ือและการจัดเกบ็สินค้า 
ผูต้รวจสอบบญัชีมกัพบวา่หากกิจการมีวสัดุและสินคา้หลากหลายประเภท การตรวจสอบจะท า

ไดย้ากข้ึน เช่น หากตอ้งตรวจสอบวสัดุในช่อง S/N หรือช่องต่าง ๆ ผูส้อบบญัชีอาจเผชิญกบัปัญหาการ
สังเกต และท าการเพิ่มหัวขอ้ในส่วนช่องนั้นเพื่อ กลบัมาเช็คขอ้มูลให้ถูกตอ้งและท าให้คน้หาวสัดุและ
อุปกรณ์น าใชง้านในคร้ังต่อไปไดง่้ายข้ึน 
 
1.ท าการเพิ่มหวัขอ้ใน I คือ Check Status S/N 

                                รูปภาพท่ี4.2.20 การเพิ่มหวัขอ้เช็คสถานะ เพื่อตรวจสอบสินคา้ 
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2.ไปSheet data เบิก ตามภาพ แลว้ท าการพิมพร์ายการท่ีตอ้งการเบิก 

                                        รูปภาพท่ี4.2.21 การตรวจสอบรายการเบิกสินคา้เขา้-ออก 

3.กลบัมาหนา้ Sheet Report Stock เพื่อตรวจสอบวา่สินคา้ไดท้  าการเบิกไปแลว้ แลว้ ในช่องจ านวนจะ

ลดลง 3 เพราะเราท าการเบิกใน Sheet Data เบิกไปเรียบร้อยก่อนหนา้น้ีแลว้ 

                                                           รูปภาพท่ี4.2.22 การตรวจสอบสินคา้ 



49 
 

 

4.ถา้หากตอ้งการตรวจสอบสินคา้ หรือน าสินคา้มาคืน ก็ตอ้งท าการลบหมายเลขดงักล่าวออก

                                                              รูปภาพท่ี4.2.23การคืนสินคา้หรือวสัดุ ก็จะกลบัมาเท่าเดิม 
 
5.จ านวนก็จะกลบัมาอยูเ่ท่าเดิม

                             รูปภาพท่ี4.2.24เสร็จสิน้ขัน้ตอนการตรวจสอบการสั่งซ้ือและการจดัเก็บสินคา้ 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปโครงงาน 
 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท ามีการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเก่ียวกบัคลงัสินคา้ โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel และ การน ากิจกรรม 5 ส. เขา้มาพฒันาจดัเก็บคลงัสินคา้ พบวา่เกิดประโยชน์และ
ส่งผลดีตอการด าเนินการของฝ่ายคลงัสินคา้ ดงัน้ี 
ระบบบันทกึข้อมูลเกีย่วกบัคลงัสินค้า โดยใช้ Microsoft Excel 
 1. ฝ่ายคลังสินค้าสามารถบริหารจัดการและวางแผนเก่ียวกับการซ้ือสินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท าให้คลงัสินคา้แต่ละประเภทมีจ านวนเพียงพอต่อความตอ้งการ ไม่มากหรือน้อย
จนเกินไป 
 2. ฝ่ายคลงัสินคา้สามารถตรวจสอบขอ้มูลสินคา้ในคลงัไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 3. ขอ้มูลมีการจดัท าดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการไดอ้ย่าง
รวดเร็วและท าใหก้ารดูแลรักษาขอ้มูลมีความสะดวกสบายมากข้ึน 
 4. สามารถเก็บบนัทึกขอ้มูลไดเ้ป็นจ านวนมากและรองรับผูใ้ชง้านไดห้ลายคน 
การท ากจิกรรม 5 ส. 
 1. น ากิจกรรม 5 ส. มาใชร้วมกบัการจดัการสินคา้ในคลงัของบริษทั เช่น น าระบบ สะสาง 
คือ การแยกสินคา้ท่ีตอ้งการใชป้ระจ า แยกอกจากสินคา้ท่ีไม่จ  าเป็น หรือ สินคา้ท่ีไม่ค่อยไดใ้ช ้ท า
ใหส้ามารถหาสินคา้ท่ีตอ้งการไดง่้าย และรวดเร็ว 
 2. สร้างระเบียบวินยัให้พนกังานรู้จกัการมีระเบียบมากข้ึนและยงัช่วยในดา้นความสะอาด
เรียบร้อยอีกดว้ย 
5.2 สรุปผลจากการท าโครงการ 

5.2.1 ผลทีไ่ด้รับจากการท าโครงการ 
ด้านวชิาการ 
 1.ไดรั้บความรู้ดา้นคลงัสินคา้เก่ียวกบัการตรวจสอบสินคา้อยา่งถูกวธีิ 
 2.ไดรั้บทกัษะดา้นการเรียนรู้จากวชิาการ หวัขอ้ กิจกรรม 5ส 
 3.ไดเ้รียนรู้การใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel และน ามาจดัการระบบไดถู้กตอ้ง 
ด้านสังคม 
 1.ไดท้กัษะดา้นการติดต่อ ส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานและพนกังานนอกสถานท่ี 
 2.ไดท้กัษะในการปรับตวัให้อยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
 3.ไดรั้บประสบการณ์ในการท างานจริงทั้งในบริษทัและนอกสถานท่ี 
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5.2.2 ปัญหาในการจัดท า 
 1.สินคา้ในคลงัมีอยูห่ลายประเภท ท าใหย้ากต่อการจดจ า 
 2.คลงัสินคา้มีพื้นท่ีท่ีจ  ากดั ท าใหย้ากต่อการแยกประเภทและจดัวาง 
 3.ทางบริษทัไม่มีระบบในการจดัวางสินคา้ท่ีถูกตอ้ง ท าใหย้ากต่อการคน้หาสินคา้ในคลงั 

5.2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1.ท าการแยกประเภทและตรวจสอบสินคา้ให้ถูกตอ้ง ก่อนน าไปเก็บในคลงัสินคา้ เพื่อง่าย
ต่อตรวจสอบ 
 2.ท าการเช็คสินคา้ในคลงัเพื่อจ ากดัจ านวนสินคา้ท่ีจะสั่งเขา้มาใหม่ให้พอต่อการจดัเก็บ ใน
คลงัสินคา้ท่ีมีพื้นท่ีจ  ากดั 
 3.ใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ การน าระบบ กิจกรรม5ส เขา้มาปรับการจดัการ
คลงัสินคา้เพื่อใหเ้ป็นระบบ และง่ายต่อการใชง้าน 
 
5.3 สรุปผลการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

5.3.1 ข้อดีของการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 
ด้านวชิาการ 
 1.ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการจดัการคลงัสินคา้อยา่งถูกวธีิ 
 2.ไดรั้บความรู้ดา้นการใชภ้าษาในการท างาน 
 3.ไดรั้บความรู้ในการใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 
ด้านสังคม 
 1.ไดรั้บทกัษะดา้นการติดต่อส่ือสารและด าเนินงาน 
 2.ไดรั้บทกัษะในการท างานร่วมกนัเป็นทีม 
 3.ไดรั้บทกัษะในการรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ใหเ้สร็จตรงต่อเวลา 

5.3.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 1.นกัศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการท างานจริงมาก่อน ท าใหก้ารปฏิบติังานจริงล่าชา้ 
 2.วสัดุในคลงัสินคา้มีหลากหลายประเภท ท าใหย้ากต่อการจดจ า  
 3.มีปัญหาดา้นการส่ือสาร เน่ืองจากในการท างานจริงมีการใช้ศพัทเ์ฉพาะทางเทคนิคของ
บริษทั 

5.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1.นักศึกษาตอ้งมีความกระตือรือร้นในการท างาน เม่ือพบปัญหาได้มีการสอบถามการ
แกไ้ขปัญหาจากทางพี่เล้ียงทนัที 
 2.ใชเ้วลาวา่งจากการท างาน เพื่อจดจ าประเภทของสินคา้ในคลงั 
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 3.มีการสอบถามพี่เล้ียง เก่ียวกบัศพัท์เฉพาะทางเทคนิคท่ีใช้ในการท างาน เพื่อความเขา้ใจ
ในการท างานท่ีสะดวก รวดเร็วและถูกตอ้ง 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการไปปฏิบัติงานสหกจิ 
 1.เตรียมพร้อมดา้นร่างกายและจิตใจ เพื่อรับแรงกดดนัจากการท างาน 
 2.ตอ้งมีการเรียนรู้วฒันธรรมขององคก์รและศึกษากฎขอ้บงัคบั ในการท างานในองคก์ร 
 3.ตอ้งมีความมัน่ใจในการส่ือสาร เพื่อบุคลิกภาพท่ีดี 
 4.กระตุน้ตนเองใหมี้ความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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การน ากจิกรรม 5ส มาพฒันาการจดัเกบ็คลงัสินค้าและการพฒันาระบบบนัทกึข้อมูลคลงัสินค้าด้วยโปรแกรม
Microsoft Excelของบริษัท เซสท์ตี ้เทค โซลูช่ัน จ ากดั 

The Usage of 5S Activity Storage Development and Warehouse with Microsoft Excel At Zesty Tech 
Zolution Co., Ltd. 

                                                                        นายวศิรุต จนัเตมิ 5904300128 
                                                                 นายสุภัทรชัย ไชยฉิมพล ี5904300132 

ภาควชิาการจดัการทัว่ไปคณะบริหารธุรกจิมหาวทิยาลยัสยาม 
38 ถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริญกทม. 10160 

E-mail :wissrut_art@hotmail.com 
 

บทคดัย่อ 

โครงงำนเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1.กำรน ำหลกั 5

ส มำพฒันำกำรจดัเก็บคลงัสินคำ้และ 2.กำรพฒันำ

ระบบบนัทึกขอ้มูลคลงัสินคำ้ดว้ยระบบ Microsoft 

Excel ของบริษทั เซสทต้ี์ เทค โซลูชัน่ จ ำกดั 

คณะผูจ้ดัท ำไดด้ ำเนินกำรโดยใชห้ลกักิจกรรม 5ส. 
มำใชใ้นกำรแก้ไขปัญหำบริเวณ คลงัสินคำ้ ซ่ึงผล
ด ำเนินงำนไดรั้บผลท่ีไดรั้บคือ 1.ท ำให้สำมำรถหำ
สินคำ้ท่ีตอ้งกำรไดง่้ำยและรวดเร็ว 2.สร้ำงระเบียบ
วนิยัใหแ้ก่พนกังำนรู้จกักำรมีระเบียบมำกข้ึน 3.ช่วย
ในดำ้นกำรรักษำควำมสะอำดเรียบร้อย ในส่วนของ
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel ผลท่ีไดรั้บคือ1.สำมำรถบริหำร
จัดกำรและวำงแผนเก่ียวกับกำรสั่งซ้ือได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 2.ตรวจสอบขอ้มูลสินคำ้ในคลงัได ้
อย่ำงรวดเร็ว 3.สำมำรถเก็บบันทึกข้อมูลได้เป็น
จ ำนวนมำก 

Abstract 

The objectives of this project was to use 5S system 
in order to develop a product storage system, and 
developing storage information recording system 
using Microsoft Excel of Zesty Tech Zolution 
Co.Ltd. 
 
The production teams proceeded using 5S system 
for solving problems in the storage area The results 
were of follows: 1) The products were easier and 
faster to find; 2) Personnel gains more discipline; 
3) Improve cleanliness. In the area of developing 
database system using Microsoft Excel ,there sults 
were: 1) Increasing efficiency when ordering 
product; 2) Decreasing product checking time; 3) 
Can record large amount of data
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วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
เพื่อน ำหลกั 5ส มำใชใ้นกำรจดักำรคลงัสินคำ้และ
เพ่ือบนัทึกระบบคลงัสินคำ้ของบริษทัเซสท์ต้ี เทค
โซลูชัน่จ ำกดั ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 
ขอบเขตของโครงงาน 
- ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  ศึกษำและหำแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำ ด้วยกำรน ำแนวคิดหลกักิจกรรม 5ส 
และ เพื่อพฒันำขอ้มูลสินคำ้ในคลงัดว้ยโปรแกรม
Microsoft Excel มำประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพื่อกำรจดักำรบริเวณคลงัสินคำ้ 
- ขอบเขตดำ้นพ้ืนท่ี ศึกษำเก่ียวกบัขอ้มูลของ บริษทั 
เซสทต้ี์ เทค โซลูชัน่ จ ำกดั 
- ขอบเขตด้ำนผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ พนักงำนแผนก
ผูดู้แลในส่วนของคลงัสินคำ้ ของบริษทัเซสท์ต้ี เทค 
โซลูชัน่จ ำกดั 
- ขอบเขตด้ำนเวลำ  ตั้ งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 
2562 – 30สิงหำคม 2562 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
- กำรจดัสินคำ้และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในคลงัสินคำ้มี
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 

-เพ่ิมพ้ืนท่ีในกำรจดัสรรของสินคำ้มีประสิทธิมำก
ข้ึน 
-กำรจัดเก็บขอ้มูลเก่ียวกับคลงัสินคำ้มีควำมเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและถูกตอ้ง 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
1.ก าหนดหัวข้อโครงงาน 
ศึกษำขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรปฏิบติังำนและปัญหำ

ในกำรด ำเนินงำนภำยในองคก์ำรแลว้น ำมำปรึกษำ 
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ และพนกังำนท่ีปรึกษำเพ่ือก ำหนด
หวัขอ้โครงงำน 
2.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ของกิจกรรม 5ส.ท ำกำรศึกษำฝ่ำยต่ำงๆภำยใน
บริษัทว่ำมีก่ีประเภทอะไรบ้ำงและท ำกำรศึกษำ
ระบบกำรกำรพัฒนำคลังสินค้ำด้วยโปรแกรม
Microsoft Excel ว่ำแต่ละระบบมีลกัษณะอย่ำงไร 
ข้อดี และ ข้อเสีย เพื่อท่ีจะได้ท ำกำรเลือกแบบ
จดัสรรพ้ืนท่ี 
3.การวางแผนด าเนินการ 
ท ำกำรศึกษำขอ้มูลและรำยละเอียดเก่ียวกบัเอกสำร
ต่ำงๆท่ีตอ้งบันทึกศึกษำรูปแบบกำรบันทึกขอ้มูล



 

 

เพื่อออกแบบฟอร์มระบบกำรพฒันำคลงัสินคำ้ดว้ย
โปรแกรม Microsoft Excel 
4.การลงมอืปฏิบัตงิานตามแผนทีว่างไว้ 
ท ำกำรออกแบบฟอร์มกำรบันทึกข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม MicrosoftExcel โดยมีกำรก ำหนดหัวขอ้
ต่ำงๆในแบบฟอร์ม   จำกนั้นจึงรวบรวมแฟ้มขอ้มูล
ต่ำงๆ ของฝ่ำยอำคำร เช่น ขอ้มูลกำรซ่อมแซม และ
ข้อมูลเก่ียวกับค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ น ำมำบันทึกลงใน
แบบฟอร์มท่ีไดจ้ดัท ำข้ึน  
5.สรุปผลและจดัท ารูปเล่มโครงงาน 
น ำข้อมูลท่ีได้ทั้ งหมด มำท ำกำรสรุปผลในกำร
ท ำงำนและจดัท ำรูปเล่มโครงงำน 
ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 
4 .1การน ากิจกรรม5สมาพัฒนาการจัด เก็บ
คลงัสินค้า 
4.1.1 กำรส ำรวจปัญหำ  
จำกกำรส ำรวจปัญหำในบริษทั ซสท์ต้ี เทคโซลูชัน่
จ ำกัด พบว่ำบริษทัได้มีกำรจัดเก็บสินคำ้และวสัดุ
แบ่งเป็น 2 ชั้น คือชั้นท่ี1 และ ชั้นท่ี2 โดย 
ชั้นท่ี1 คือพ้ืนท่ีส ำหรับจัดเก็บวสัดุและอุปกรณ์
หลังจำกกำร Onsite Serviceเช่น บันได สำยไฟ
สญัญำณต่ำง ๆ รวมถึงพวกเคร่ืองมือขนำดเลก็-ใหญ่ 
เช่นไขควง ประแจ เทปสองหนำ้ กรรไกร สวำ่น
เจำะพ้ืนปูนไฟฟ้ำ สวำ่นมือไฟฟ้ำซ่ึงมีวสัดุอุปกรณ์
และเคร่ืองมือท่ีตอ้งจดัเก็บเป็นจ ำนวนมำก ซ่ีงพบวำ่
มีปัญหำดงัน้ี 
-กำรจัดเก็บวสัดุและอุปกรณ์หลังจำกกำร Onsite 
Serviceจดัวำงอยำ่งไม่เป็นระเบียบท ำให้กำรยำกต่อ
กำรหยบิใช ้
- จดัเตรียมวสัดุและอุปกรณ์ในกำรใชง้ำนต่อไป 
4.1.2น ากจิกรรม 5ส มาใช้ในการแก้ปัญหาในบริเวณ
คลงัสินค้า 
คลงัสินคำ้ของบริษทัเซสทต้ี์เทคโซลูชัน่จ ำกดั มีกำร
จดัเก็บสินคำ้เป็น2 ส่วนคือชั้นท่ี1 และ ชั้นท่ี2 ซ่ึงชั้น
ท่ี1 คือวสัดุอุปกรณ์ส ำหรับผูป้ฏิบติั Onsite งำนต่ำง 
ๆ ส่วนชั้นท่ี2 คือเก็บสินคำ้และอุปกรณ์ส ำหรับIT 

และรอกำรติดตั้ ง  โดยคณะผู ้จัดท ำได้ด ำ เ นิน
กิจกรรม 5 ส ดงัน้ี 
1)สะสางคือ กำรแยกของท่ีต้องกำรและของท่ีไม่
ตอ้งกำรออกจำกกนั ของท่ีไม่ตอ้งกำรให้ขจดัท้ิงจะ
ด ำเนินกำรจดัแยกของท่ีจ ำเป็นโดยคณะผูจ้ดัท ำได้
ด ำเนินกำรดงัน้ี  

     ภำพท่ี4.8พ้ืนท่ีกำรเก็บอุปกรณ์ส ำหรับ กล่อง
สญัญำณต่ำง ๆ 
-กำรแยกประเภทของวสัดุและสินค้ำอุปกรณ์ท่ีมี
มูลค่ำสูงน ำไปเก็บใส่ช่องเดียวกันเช่น อุปกรณ์
ส่ือสำรหรืออุปกรณ์โทรมนำคม และ ในส่วนของท่ี
ไม่มีมูลค่ำหรือไม่ใช่วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีควำมส ำคญัก็
น ำออกไป เช่นขยะพลำสติก กล่องเปล่ำ เพ่ือใหเ้วลำ
กำรเบิกสินค้ำหรือน ำไปใช้ให้เกิดควำมง่ำย และ 
สะดวก ต่อกำรค้นหำเช่นสำยไฟท่ีเหลือใช้ และ 
กล่องเปล่ำ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีช ำรุดแลว้น ำออกไปท้ิง
ให้ ต ร ง จุ ด ส่ วน อุปกร ณ์ส ำ ห รั บ ก ำ ร  Onsite 
ปฏิบั ติ ง ำนข้ำ งนอก พ้ืน ท่ีจะท ำกำรแยก เ ป็น
หมวดหมู่ในแต่ละช่องเช่น สำยไฟหมวกเซฟต้ีเส้ือ
สะทอ้นแสงท่อเฟ็กส์ สะหว่ำนมือ สะหว่ำนไฟฟ้ำ
สำยแลน และรวมถึงวสัดุอ่ืน ๆ 
-กำรติดป้ำยให้ชัดเจนส ำหรับอุปกรณ์ท่ีรอกำรใช้
งำนและอุปกรณ์ส ำหรับ IT ท่ีไม่สำมำรถน ำมำรวม
กบัวสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ไดเ้ช่นกล่องรับสัญญำณใน
ช่องเก็บของต่ำงๆเพรำะว่ำเวลำจะเบิกของหรือน ำ
ของไปใชไ้ด ้จะตอ้งมำเอำเฉพำะตรงจุดน้ีเท่ำนั้น 
จ ำเป็นออกไปท้ิงและรวมถึงขยะชั้นท่ี 2 



 

 

 
ภำพท่ี4.12ติดป้ำยบอกไวส้ ำหรับหนำ้

จอคอมพิวเตอร์ท่ีรอกำรใชง้ำนรอกำรใชง้ำนชั้นท่ี2 

2) สะดวกคือ กำรจดัวำงของท่ีจ ำเป็นตอ้งใช ้ให้เป็น
ระเบียบ สำมำรถจบัหยิบไดท้นัทีโดยคณะผูจ้ดัท ำ
ด ำเนินกำรดงัน้ี 
1.  กำรน ำอุปกรณ์ท่ีไม่เป็นระเบียบมำจดัแยก ใส่ถุง
และใส่กล่องกำรแยกหมวดของอุปกรณ์ โดยกำร
แยกประเภทของอุปกรณ์ตำมลกัษณะกำรใชง้ำน ซ่ึง
แยกไดด้งัต่อไปน้ี 

- กำรจัดแยกอุปกรณ์ใส่ถุง 10ตัว/1ถุง 
เพ่ือใหง่้ำยต่อกำรเก็บและกำรเบิกวสัดุ เช่น น็อตตวั
ผู1้0ตวั/1ถุง เพ่ือใหง่้ำยต่อกำรเก็บและกำรเบิกวสัดุ 

 
ภำพท่ี4.15กำรน ำปุกสีขำวพลำสติก ออกมำจำก
กล่อง 

 
ภำพท่ี4.16กำรน ำพลำสติกสีขำวปุกมำใส่ถุงอย่ำง
เรียบร้อย 
2) กำรน ำกล่องจัดเรียงให้เข้ำท่ีเป็นกำรจัดเรียง
ประเภทของอุปกรณ์เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีในกำรจัดเก็บ
เพียงพอและสะดวกต่อกำรค้นหำโดยกำรจัดวำง
อุปกรณ์ให้เป็นส่วนและ มีป้ำยหรือสติกเกอร์บอก

ใหช้ดัเจนเช่น อุปกรณ์ชนิดของ บล็อกพลำสติกกนั
น ้ ำ และ กล่องตั้งสัญญำณอุปกรณ์กล่อง APหนำ้จอ
คอมพิวเตอร์ส ำรองสำยเคเบ้ิลส ำหรับกำรติดตั้ ง
สญัญำณ   กล่องรับสญัญำณEnGenius, Cable Blue 

 
ภำพท่ี4.19กำรจดัเรียงของระบบส่ือสำรใหอ้ยู่

ดว้ยกนัชั้นท่ี 2 

 
ภำพท่ี4.20กำรจดัเรียงของระบบอินเทอร์เน็ตชั้นท่ี 2 

 
ภำพท่ี4.21กำรจดัเรียงอุปกรณ์ภำพหนำ้จอชั้นท่ี2 
3) ส ะ อ า ด คื อ  ป ร ำ ศ จ ำ ก ค ว ำ ม มั ว ห ม อ ง
สภำพแวดลอ้ม ควำมผ่องใส เป็นท่ีเจริญตำ ท ำให้
เกิดควำมสบำยใจแก่ผูพ้บเห็น ผูท่ี้มีควำมสะอำด คือ 
ผูรั้กษำร่ำงกำย ท่ีอยู่อำศยั ส่ิงแวดลอ้ม ถูกตอ้งตำม
สุขลกัษณะ โดยคณะผูจ้ดัท ำไดด้ ำเนินกำรดงัน้ี 
1.กำรน ำกล่องมำเช็ดท ำควำมสะอำดเก็บให้เขำ้ท่ี
ก่อนท่ีจะน ำไปใชง้ำน 

 
   ภำพท่ี4.26น ำกล่องอุปกรณ์มำเช็ดก่อนใชง้ำน 



 

 

 
    ภำพท่ี4.28กำรกวำดพ้ืนบริเวณหนำ้บริษทั 

 
ภำพท่ี4.29 กำรท ำควำมสะอำดพ้ืนภำยในบริษทั 
4)สุขลกัษณะคือกำรสร้ำงมำตรฐำนเพื่อกำรปฏิบติั 3
ส (สะสำง สะดวกและสะอำด)วธีิกำรคือ  
1.จัดท ำแบบตรวจสอบ เพื่อเป็นแบบตรวจสอบ
ปฏิบติักำร 3ส แรกไวใ้ห้สม ่ำเสมอ โดยสร้ำงแบบ
ตรวจสอบและกำรบนัทึกตรวจสอบผ่ำน โปรแกรม 
Microsoft Excelใชเ้พ่ือง่ำยต่อกำรตรวจสอบสินคำ้
และวสัดุต่ำง ๆไวด้งัน้ี 

 
5)สร้างนิสัยคือ รักษำสภำพกำรท ำ 4ส (สะสำง 

สะดวก สะอำดและสุขลักษณะ)ให้คงอยู่ และมี

ควำมสม ่ำเสมอวิธีกำรคือสร้ำงแบบประเมินเพื่อให้

หัวหน้ำพนักงำนในคลงัสินคำ้ เป็นผูต้รวจสอบให้

คะแนนเพ่ือวดัผลกำรท ำกิจกรรม 5ส ของพนกังำน

แผนกคลงัสินคำ้วำ่เป็นไปตำมมำตรฐำนกลำงท่ีได้

ก ำหนดไวห้รือไม่ โดยตรวจสอบเดือนละ 1 คร้ัง 

ตำรำงท่ี 4.2 แบบประเมินกำรท ำกิจกรรม5 ส ใน

คลงัสินคำ้ของ บริษทั เซสทต้ี์ เทคโซลูชัน่จ ำกดั 

 
ภำพท่ี4.34 ตำรำงประเมินบริษัท เซสท์ต้ี เทค 

โซลูชัน่ จ ำกดั 

4.1.3ผลจากการท ากจิกรรม 5ส ในคลงัสินค้าของ 

บริษัท เซสท์ตี ้เทคโซลูช่ันจ ากดั 

หลงัจำกท่ีได้ท ำกิจกรรม 5ส สำมำรถสรุปผลกำร

ด ำเนินงำนไดด้งัน้ี 

1.ช่วยเพ่ิมพ้ืนท่ีในกำรจดัเก็บสินคำ้มำกข้ึน เพรำะ

พ้ืนท่ีในบริษทัเซสทต้ี์ เทคโซลูชัน่จ ำกดั มีพ้ืนจ ำกดั 

2.เกิดควำมสะดวกในกำรจัดเก็บและคน้หำ และ 
วสัดุอุปกรณ์มีควำมปลอดภยัมำกยิง่ข้ึน 
3.พ้ืนท่ีและทำงเดินมีควำมสะอำดเรียบร้อย ไม่มี
อะไรมำขวำงทำงเดิน 
4.ทุกคนสำมำรถช่วยกันเก็บวสัดุในกำรใชง้ำนใน
คร้ังต่อไปไดเ้อง จนเกิดควำมชิน 

 
    ภำพท่ี4.35 กำรจดัเก็บอุปกรณ์ยงัไม่ใหเ้ป็น 

 
ภำพท่ี4.36 กำรท ำควำมสะอำดและจดัเก็บอุปกรณ์ 



 

 

 
ภำพท่ี4.37 กำรเก็บวสัดุยงัไม่จดัระเบียบ ชั้นท่ี1 

ภำพท่ี4.38 วสัดุมีกำรจดัเก็บวสัดุเรียบร้อยชั้นท่ี3. 

 
ภำพท่ี4.40 กำรเก็บวสัดุยงัไม่จดัระเบียบชั้นท่ี1 

 
ภำพท่ี4.41 วสัดุมีกำรจดัเก็บวสัดุเรียบร้อยชั้นท่ี 1 

 

4.2 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าด้วย

โปรแกรม Microsoft Excel 

        คณะผู ้จัดท ำเลือกใช้โปรแกรม  Microsoft 

Excel ในกำรบันทึกข้อมูล เ น่ืองจำกโปรแกรม

Microsoft Excel สำมำรถบันทึกข้อมูลได้เป็น

จ ำนวนมำกสำมำรถค ำนวณและประมวลผลได้

แม่นย  ำและสำมำรถเพ่ิมเติมขอ้มูลต่ำง ๆไดง่้ำยอีก

ทั้งยงัควำมสะดวกสบำยในกำรคน้หำรำยกำรวสัดุ

และสินคำ้ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

4.2.1วิธีกำรสร้ำงระบบบนัทึกขอ้มูลคลงัสินคำ้ดว้ย

โปรแกรม Microsoft excel 

4.2.2 กำรใชง้ำนระบบบนัทึกขอ้มูลคลงัสินคำ้ดว้ย
โปรแกรม Microsoft Excel 
     1)กำรบนัทึกขอ้มูลในระบบ 

     2)กำรตรวจสอบกำรสัง่ซ้ือและกำรจดัเก็บสินคำ้ 

4.2.1วิธีการสร้างระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าด้วย

โปรแกรม Microsoft excel 

1.เปิดโปรแกรมMicrosoft Excel แลว้กดคลิก ท่ี

เวร์ิคบุ๊คเปล่ำ 

 
  รูปภำพท่ี4.2.1 เปิดโปรแกรมMicrosoft Excel 

2.เม่ือเปิดเสร็จจะไดภ้ำพแบบน้ี 

 
              รูปภำพท่ี4.2.2 รูปแบบโปรแกรม 

3.สร้ำงหวัขอ้ท่ีจะท ำกำรเก็บขอ้มูลเพ่ือท ำ stock 

 
                 รูปภำพท่ี4.2.3 กำรสร้ำงหวัขอ้ 



 

 

4.กรอก Code รำยละเอียดสินค้ำ  Brandและ 

ประเภทอุปกรณ์ 

 
    รูปภำพท่ี4.2.4 ใส่ช่ือหรือรำยละเอียดสินคำ้ 

5.คลุม Column C-F 

 
  รูปภำพท่ี4.2.5 คลุม Column ตำมท่ีเรำตอ้งกำร 

6.เปล่ียนประเภท Column C-F 

 
รูปภำพท่ี4.2.6คลุม Column C-F เพื่อให้สำมำรถไป

ท ำกำรเปล่ียนเป็นแยกประเภท 

7.ใหเ้ป็นประเภท "บญัชี" ตำมรูป 

 
               รูปภำพท่ี4.2.7 กดตกลงตำมภำพ 

8.จะได้ภำพแบบน้ีหลังจำกนั้ น และ เปล่ียนช่ือ 

Sheet 1 เป็น Report stock 

 
รูปภำพท่ี4.2.8 เปล่ียนช่ือ Sheet1 ทำงมุมล่ำง-ซ้ำย

สุด (+) 

9.สร้ำง Sheet ใหม่ข้ึนมำเพ่ือใส่รำยละเอียดอุปกรณ์

ท่ีจะท ำ Stock

 
รูปภำพท่ี4.2.9 กลบัไปเปล่ียนช่ือหรือตั้งช่ือเดียวกบั

ขอ้ท่ี 8 

10.มำหนำ้ Sheet ท่ีสร้ำงไวเ้ม่ือก่อนหนำ้น้ี 

 
รูปภำพท่ี4.2.10 ใส่สูตรในช่อง "Detail" ดังน้ี 
=VLOOKUP([@Name],'Report 
Stock'!A:B,2,FALSE) 
หมำยเหตุ : สูตร vlookupเป็นกำรดึงขอ้มูลจำก sheet 
ท่ีตอ้งกำร 
11.จะได้ขอ้มูลตำมภำพน้ี ในช่อง "Brand" ก็ท ำ
เช่นเดียวกนักบัขอ้ท่ี8 



 

 

 
รูปภำพท่ี4.2.11 ในช่อง "Brand" ก็ท ำเช่นเดียวกนั

กบัขอ้ท่ี 8 

12.หลงัจำกสร้ำง Sheet ส ำหรับกำรคียข์อ้มูล stock 

แลว้ 

 
รูปภำพท่ี4.2.12 ให้สร้ำง Sheet ท่ีมีไวส้ ำหรับกำร

เบิก – คืน ใน Column สีสม้ 

 

4.2.2 การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าด้วย
โปรแกรม Microsoft Excel 
1)การบันทกึข้อมูลในระบบโปรแกรม Microsoft 
Excel 
1.เปิดมำท่ี Sheet "Report Stock"

 
รูปภำพท่ี4.2.13 สูตร =SUMIFS('Key 
Data'!G:G,'KeyData'!B:B,[@Code]) 
-ค ำอธิบำยเพื่อควำมเข้ำใจสูตร Sumifsคือกำรนับ
ผลรวมในชีทท่ีเรำตอ้งกำร ในท่ีน่ีคือ Sheet "Key 
Data" โดยให้ตั้งตน้จำก Column "จ ำนวน" ท่ีเรำ

ตอ้งกำรผลรวมก่อน แลว้ใส่เคร่ืองหมำย (,) ตำม
ดว้ย Column "Code" ท่ีเรำตอ้งกำรท ำกำรนบั ในท่ีน้ี
คือ Column "Name" แลว้ใส่เคร่ืองหมำย (,) ตำม
ดว้ย cell ท่ีเรำใช้เพ่ือท ำกำรรวมขอ้มูล ในท่ีน้ีคือ 
Cell "B2" แลว้จึงปิดวงเลบ็เป็นกำรจบสูตร 
2.กรอก รำยกำรหรือรหัสสินคำ้วสัดุในช่อง Code,

รำยละเอียดสินค้ำ ,Band,จ ำนวน ,หน่วย ,Remark

 
       รูปภำพท่ี4.2.14 สร้ำงรำยกำรข้ึนมำใหม่ 

3.กลบัมำหนำ้ Key Data

 
                  รูปภำพท่ี4.2.15 กำรเพิ่มรำยกำร 

4.คลุม Column ตำมท่ีเรำตอ้งกำร วธีิเพ่ิมสินคำ้ชนิด

เดียวกนัอยำ่งรวดเร็วคือ Ctrl+D

 
         รูปภำพท่ี4.2.16 วธีิกำรเพิ่มจ ำนวนสินคำ้ 



 

 

5.จะไดอุ้ปกรณ์ชนิดเดียวกนัเพ่ิมข้ึนอยำ่งรวดเร็ว

 
รูปภำพท่ี4.2.17 กำรเพ่ิมจ ำนวน 

6.ในช่อง S/N ก็ท ำตำมแบบเดียวกันกับ ขอ้ท่ี 15

รูปภำพท่ี4.2.18 กำรเพ่ิม Ctrl + D อยำ่งรวดเร็ว 

7.ท ำกำรแกไ้ขตวัเลขขำ้งหลงัในช่อง S/N แทนกำร

พิมพข้ึ์นมำใหม่เพ่ือลดเวลำ 

รูปภำพท่ี4.2.19 เพ่ิมตวัเลขในช่อง G หัวขอ้ Qty +1
ทุกตวัอยำ่งละเคร่ือง 
2)การตรวจสอบการส่ังซื้อและการจดัเกบ็สินค้า 
ผูต้รวจสอบบัญชีมักพบว่ำหำกกิจกำรมีวสัดุและ
สินคำ้หลำกหลำยประเภท กำรตรวจสอบจะท ำได้
ยำกข้ึน เช่น หำกต้องตรวจสอบวสัดุในช่อง S/N
หรือช่องต่ำง ๆ ผูส้อบบญัชีอำจเผชิญกบัปัญหำกำร
สังเกต และท ำกำรเพ่ิมหัวขอ้ในส่วนช่องนั้ นเพ่ือ 
กลบัมำเช็คขอ้มูลให้ถูกตอ้งและท ำให้คน้หำวสัดุ
และอุปกรณ์น ำใชง้ำนในคร้ังต่อไปไดง่้ำยข้ึน 

1.ท ำกำรเพ่ิมหวัขอ้ใน I คือ Check Status S/N

 
      รูปภำพท่ี4.2.20 กำรเพ่ิมหวัขอ้เช็คสถำนะ 

2.ไปSheet dataเบิก ตำมภำพ แลว้ท ำกำรพิมพ์

รำยกำรท่ีตอ้งกำรเบิก 

 
         รูปภำพท่ี4.2.21 กำรเบิกสินคำ้เขำ้-ออก 
3.กลบัมำหนำ้ sheet Report Stock เพ่ือเช็ควำ่สินคำ้
ไดท้ ำกำรเบิกไปแลว้ แลว้ ในช่องจ ำนวนจะลดลง 3 
เพรำะเรำท ำกำรเบิกใน sheet Data เบิกไปเรียบร้อย

 
รูปภำพท่ี4.2.22 กำรเบิกสินคำ้เขำ้-ออก 

4.ถำ้หำกตอ้งกำรน ำสินคำ้มำคืน หรือน ำมำเก็บ ก็แค่

ท ำกำรลบหมำยเลขออก

 
         รูปภำพท่ี4.2.23 กำรคืนสินคำ้หรือวสัดุ 



 

 

5.จ ำนวนก็จะกลบัมำอยูเ่ท่ำเดิม

รูปภำพท่ี4.2.24 เสร็จส้ินขั้นตอนกำรตรวจสอบกำร
สัง่ซ้ือและกำรจดัเก็บสินคำ้ 
 
สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
ข้อดขีองการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
 
ด้านวชิาการ 
1.ไดรั้บควำมรู้ดำ้นคลงัสินคำ้เก่ียวกบักำรตรวจสอบ
สินคำ้อยำ่งถูกวธีิ 
2.ไดรั้บทกัษะดำ้นกำรเรียนรู้จำกวชิำกำร หวัขอ้ 5ส. 
3.ไดเ้รียนรู้กำรใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel และ
น ำมำจดักำรระบบไดถู้กตอ้ง 
 
ด้านสังคม 
1.ไดรั้บทกัษะดำ้นกำรติดต่อส่ือสำรและด ำเนินงำน
จำกเพ่ือนร่วมงำนและบุคคลภำยนอก   
2.ไดรั้บทกัษะในกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทีม 
3.ได้รับทักษะในกำรรับผิดชอบงำนท่ีได้รับ
มอบหมำย ใหเ้สร็จตรงต่อเวลำ 
 
ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
1.นักศึกษำไม่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนจริงมำ
ก่อน ท ำใหก้ำรปฏิบติังำนจริงล่ำชำ้ 
2.วสัดุในคลงัสินคำ้มีหลำกหลำยประเภท ท ำใหย้ำก 
3.มีปัญหำด้ำนกำรส่ือสำร เน่ืองจำกในกำรท ำงำน
จริงมีกำรใชศ้พัทเ์ฉพำะทำงเทคนิคของบริษทั 
 
 
 

แนวทางแก้ปัญหา 
1.นักศึกษำตอ้งมีควำมกระตือรือร้นในกำรท ำงำน 
เม่ือพบปัญหำไดมี้กำรสอบถำมกำรแกไ้ขปัญหำจำก
ทำงพ่ีเล้ียงทนัที 
2.ใชเ้วลำว่ำงจำกกำรท ำงำน เพ่ือจดจ ำประเภทของ
สินคำ้ในคลงั 
3.มีกำรสอบถำมพ่ีเล้ียง เก่ียวกับศัพท์เฉพำะทำง
เทคนิคท่ีใช้ในกำรท ำงำน เพื่อควำมเขำ้ใจในกำร
ท ำงำนท่ีสะดวก รวดเร็วและถูกตอ้ง 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
1.เตรียมพร้อมด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ เพ่ือรับแรง
กดดนัจำกกำรท ำงำน 
2.ตอ้งมีกำรเรียนรู้วฒันธรรมขององคก์รและศึกษำ
กฎขอ้บงัคบั ในกำรท ำงำนในองคก์ร 
3.ตอ้งมีควำมมัน่ใจในกำรส่ือสำร เพ่ือบุคลิกภำพท่ีดี 
4.กระตุน้ตนเองใหมี้ควำมรับผิดชอบในงำนท่ีไดรั้บ
มอบหมำย 
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อาจารย์ทีป่รึกษาโครงงานสหกจิศึกษา : อาจารย์โสภิดา  ทะสังขา 
จดัท าโดย : นายวศิรุต จนัเตมิ , นายสุภัทรชัย ไชยฉิมพล ี

บทคดัย่อ 
          โครงงำนเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ 1.กำรน ำหลกั 5ส มำพฒันำกำรจัดเก็บคลงัสินคำ้ และ 2.กำรพฒันำระบบ
บนัทึกขอ้มูลคลงัสินคำ้ดว้ยระบบ Microsoft Excel ของบริษทั เซสทต้ี์ เทค โซลูชัน่ จ ำกดั 
          คณะผูจ้ดัท ำไดด้ ำเนินกำรโดยใชห้ลกักิจกรรม 5ส. มำใชใ้นกำรแกไ้ขปัญหำบริเวณ คลงัสินคำ้ ซ่ึงผลด ำเนินงำน
ไดรั้บผลท่ีไดรั้บคือ 1.ท ำใหส้ำมำรถหำสินคำ้ท่ีตอ้งกำรไดง่้ำยและรวดเร็ว 2.สร้ำงระเบียบวินยัให้แก่พนกังำนรู้จกักำรมี
ระเบียบมำกข้ึน 3.ช่วยในดำ้นกำรรักษำควำมสะอำดเรียบร้อย ในส่วนของกำรพฒันำระบบฐำนขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Excel ผลท่ีไดรั้บคือ1.สำมำรถบริหำรจดักำรและวำงแผนเก่ียวกบักำรสั่งซ้ือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 2.
ตรวจสอบขอ้มูลสินคำ้ในคลงัไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 3.สำมำรถเก็บบนัทึกขอ้มูลไดเ้ป็นจ ำนวนมำก 
การด าเนินงาน 
- การน ากจิกรรม 5 ส มาพฒันาการจดัเกบ็คลงัสินค้า 
 1.สะสาง คือกำรแยกของท่ีตอ้งกำรและของท่ีไม่ตอ้งกำรออกจำกกนั โดยขจดัท้ิงของท่ีไม่ตอ้งกำร 
2.สะดวก คือกำรน ำของท่ีตอ้งกำร เช่นวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่ำง ๆ มำจดัแยกตำมหมวดหมู่  ตำมประเภทและ
ลกัษณะกำรใชง้ำน  แลว้จดัใส่ถุงและใส่กล่องตำมชนิดและลกัษณะของแต่ละอุปกรณ์  
3.สะอาด  คือกำรท ำควำมสะอำดวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่ำง ๆ ตลอดจนบริเวณสถำนท่ีในกำรจดัเก็บ  
4.สุขลักษณะ คือกำรตรวจสอบควำมเรียบร้อยและกำรบนัทึกผลกำรตรวจสอบผ่ำนโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้
ง่ำยต่อกำรตรวจสอบสินคำ้และวสัดุต่ำง ๆ   
5.สร้างนิสัย คือกำรปลูกฝังให้พนักงำนท ำกิจกรรม 5ส อย่ำงต่อเน่ือง  มีกำรประเมินกำรด ำเนินกิจกรรมตำมรำยกำร
ประเมินท่ีก ำหนด                           
- การพฒันาระบบบันทกึข้อมูลคลงัสินค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 
4.1การน ากจิกรรม5สมาพฒันาการจดัเกบ็คลงัสินค้า มีกระบวนกำรด ำเนินงำนคือ กำรส ำรวจปัญหำ  กำรน ำกิจกรรม 5ส 
มำใชใ้นกำรแกปั้ญหำในบริเวณคลงัสินคำ้ และกำรประเมินผลจำกกำรท ำกิจกรรม 5ส ในคลงัสินคำ้ 
4.2 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel  โดยมีกระบวนกำร คือ 1.กำรสร้ำงแบบ
บนัทึกขอ้มูลคลงัสินคำ้ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel  2.กำรใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลคลงัสินคำ้  โดยกำรบนัทึกขอ้มูลใน
ระบบ  และกำรตรวจสอบกำรสัง่ซ้ือและกำรจดัเก็บสินคำ้ 
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